
XỬ LÝ HÀNG
Xử lý bổ sung

Nếu bạn có những lô hàng không phù hợp để xử lý trên băng chuyền tự động hoặc nếu nó vượt quá kích thước xử lý tiêu 
chuẩn của chúng tôi, TNT sẽ vận chuyển chúng với mức phí bổ sung* để bù đắp các chi phí xử lý phát sinh.

(1) Không thể xử lý qua băng chuyển

Một khoản phí được cộng thêm vào chi phí lô hàng khi trong đó có một hoặc nhiều kiện hàng có trọng lượng thấp hơn 30 
kg và một hoặc nhiều kiện hàng có kích thước vượt quá 1.2m(dài)*0.7m(rộng)*0.6m(cao). Đây là những lô hàng đòi hỏi 
phải được xử lý riêng biệt vì chúng không thể xử lý trên băng chuyền tự động. 

(2) Quá khổ

428.570 / lô hàng

Vùng sâu vùng xa được định nghĩa là nơi xa xôi và khó tiếp cận. Những nơi này được xác định bằng mã bưu chính và tên vùng. 
TNT sẽ đảm trách giao hàng (hoặc lấy hàng) ở những khu vực này với một mức phí bổ sung.

8.500/Kg với mức phí tối thiểu 
430.000 / lô hàng

Xử lý những lô hàng sai địa chỉ

Nếu địa chỉ nơi nhận được cung cấp bởi người gửi không đầy đủ hoặc không chính xác dẫn đến việc TNT sau đó không thể 
giao hàng, chúng tôi sẽ thực hiện mọi nỗ lực có thể để tìm ra địa chỉ chính xác và giao hàng. Để bù đắp vào khỏan phí phát sinh, 
chúng tôi sẽ tính một chi phí bổ sung cho mỗi lô hàng.

270.000 / lô hàng

Ưu tiên
Bạn có thể chọn dịch vụ xử lý ưu tiên từ khâu lấy hàng cho đến giao hàng. Lô hàng của bạn sẽ đánh dấu rõ ràng với nhãn Ưu 
tiên của chúng tôi.

215.000 / lô hàng

Dịch vụ vùng sâu vùng xa

Các dịch vụ bổ sung được giải thích chi tiết trên tnt.com
Mức phí (VND)

XÁC ĐỊNH THỜI GIAN
Chuyển Phát Nhanh 9 giờ sáng 426.000 / lô hàng

Chuyển Phát Nhanh 10 giờ sáng 383.400 / lô hàng

Chuyển Phát Nhanh 12 giờ trưa 255.600 / lô hàng

LẤY HÀNG & GIAO HÀNG

HƯỚNG DẪN BẢNG GIÁ DỊCH VỤ QUỐC TẾ TNT | ViỆT NAM Hiệu lực từ 01/10/2015

Các Dịch vụ Bổ sung
THÔNG TIN THÊM

1800-1589

www.tnt.com

GIA TĂNG TRÁCH NHIỆM ĐỀN BÙ HÀNG HÓA
TNT cung cấp phí gia tăng trách nhiệm đền bù hàng hóa một cách tự động trên tất cả các lô hàng chuyển phát nhanh và chuyển 
phát nhanh tiết kiệm không phải là chứng từ với giá trị tối đa lên đến €25.000. Nếu bạn "không chọn" dịch vụ này vui lòng gửi 
email đến OptoutVietnam@tnt.com

1% giá trị khai báo với mức tối thiểu 
115.000 / lô hàng

DỊCH VỤ HẢI QUAN
TNT cung cấp chuyên gia và hỗ trợ việc thông quan, các quy định nhập khẩu và xuất khẩu, mức giá giao hàng tận nơi của chúng 
tôi thể hiện trên bảng giá bao gồm việc cung cấp các thủ tục thông quan đơn giản. Đối với các thủ tục thông quan phức tạp 
hơn hoặc để giúp cho các giao dịch quốc tế của khách hàng dễ dàng hơn, TNT sẽ tính phí dịch vụ hải quan bổ sung. Các dịch vụ 
chi tiết và mức phí có thể được tìm thấy trên tnt.com.

• Ứng trước Thuế & Phí (Dành cho hàng nhập)

TNT tự động ứng trước phí xử lý hàng nhập cho các lô hàng phi mậu dịch với mức phí và thuế đảm bảo thông quan và giao 
hàng đến bạn nhanh chóng. Mức phí trên sẽ được tính trên cơ sở từng lô hàng.

2% thuế và phí với mức tối thiểu 
150.000 / lô hàng

• Phí đại lý hải quan

Tùy theo nhu cầu của khách hàng, chúng tôi có thể thực hiện các dịch vụ thông quan bổ sung. Vui lòng liên hệ với Trưởng 
phòng Kinh doanh TNT để biết thêm chi tiết về các dịch vụ và mức phí.

Báo giá theo nhu cầu

428.570 / lô hàng

Đối với dịch vụ Chuyển Phát Nhanh: 1.2m (dài) * 1.2m (rộng) * 1.5m (cao)

KHÔNG VẬN ĐƠN & HÓA ĐƠN BẰNG GIẤY
Chúng tôi có thể cung cấp vận đơn viết tay nếu bạn không muốn nhập dữ liệu một cách tự động qua các công cụ trực tuyến 
TNT.

 * Lô hàng chỉ được tính phí chỉ khi cần xử lý bổ sung. Nếu lô hàng của bạn vừa quá khổ & không thể xử lý trên băng chuyền tự động, 
    phí Xử lý Bổ sung Quá khổ sẽ được lập hóa đơn.

Xử lý Đặc biệt hàng Không thể Xếp chồng lên nhau

Nếu lô hàng của bạn cần được xử lý đặc biệt bởi vì chúng không thể xếp chồng lên nhau, chúng tôi sẽ đảm trách vận chuyển 
với một mức phí bổ sung để bù đắp các khỏan phí xử lý phát sinh.

670.000 / lô hàng
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• Lô hàng phi điện tử (chỉ dành cho hàng Xuất khẩu) 10.000 / lô hàng

Đối với Chuyển Phát Nhanh Tiết Kiệm: 2.4m (dài) * 1.2m (rộng) * 1.8m (cao)

Một khoản phí được cộng thêm vào chi phí lô hàng khi trong đó có một hoặc nhiều kiện hàng có trọng lượng từ 30 kg trở 
lên và một hoặc nhiều kiện hàng có kích thước vượt quá :


