Chuyến bay tự trả phí cách ly ngày 28/7/2021
Tổng lãnh sự quán Việt Nam tại CHLB Đức xin thông báo Chuyến bay do Doanh nghiệp
Công đoàn Đường sắt Việt Nam phối hợp với các cơ quan liên quan đưa công dân Việt
Nam cư trú tại CHLB Đức có nhu cầu cấp bách về nước (theo hình thức chuyến bay tự
trả phí cách ly), thông tin chi tiết từ trang 2
Công dân Việt Nam cư trú tại CHLB Đức có nhu cầu về nước trên chuyến bay nói trên
đề nghị đăng ký với Tổng lãnh sự quán trước 17h00 (giờ Đức) ngày 20/7/2021 tại đường
link:
https://forms.gle/Zv3tkaFxXAtXmAbXA
Lưu ý:
Để đăng ký chuyến bay này, vui lòng điền vào mục „Hoàn cảnh, nguyện vọng“
thông tin „Đăng ký Chuyến bay Doanh nghiệp Công đoàn Đường sắt Việt Nam”.
Đơn vị tổ chức chuyến bay sẽ trực tiếp liên hệ với công dân được xét duyệt để thông
báo về cách thức mua vé và các thủ tục tiếp theo.
Trân trọng
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THÔNG BÁO CHUYẾN BAY TỪ FRANKFURT VỀ CAM RANH
I.

Thông tin chuyến bay:

Chặng bay

Ngày bay Máy
dự kiến bay

Frankfurt
– Cam Ranh
(FRA-CXR)

28/07/2021 A350

Số hiệu Giờ cất
chuyến cánh
bay
VN5036 10:00
Giờ Đức

Giờ hạ
cánh

Số ghế
phục vụ

03:00
Ngày
10/07

305Y

Nhà ga khai thác: Terminal 1 – Sân bay Quốc tế Frankfurt am Main
Ghi chú: Thời gian và địa điểm hạ cánh có thể thay đổi theo yêu cầu của nhà chức trách.
II.

Thông tin giá vé và điều kiện áp dụng:
Đối tượng
Người lớn (khách từ 10 tuổi trở
lên)
(dịch vụ phòng đôi – 2
người/phòng)
Người lớn (khách từ 10 tuổi trở
lwn)
(dịch vụ phòng đơn – 1
người/phòng)
Trẻ em (Khách từ 2 tuổi đến dưới
10 tuổi)
Trẻ nhỏ (khách dưới 2 tuổi)

Mức giá trọn gói /khách
Hạng thương gia
Hạng phổ thông
3620 EUR
4250 USD
99.080.000 VNĐ

2.770 EUR
3250 USD
75.000.000 VNĐ

4.470 EUR
5250 USD
122.385.000 VNĐ

3.620 EUR
4250 USD
99.080.000 VNĐ

2.902 EUR
3400 USD
79.200.000 VNĐ

2.345 EUR
2.745 USD
64.000.000 VNĐ
1510 EUR
1775 USD
41.000.000 VNĐ

Tỷ giá 1 USD = 23.300 VNĐ
- Điều kiện vé: Vé không hoàn, huỷ, không đổi ngày bay.
- Yêu cầu công dân Việt Nam về nước trên chuyến bay này cần có kết quả xét
nghiệm PCR âm tính với Covid-19 không muộn hơn 72h trước ngày nhập cảnh
Việt Nam, thủ tục xuất nhập cảnh hợp pháp theo đúng quy định của mỗi nước.
- Giá trọn gói có cách ly 21 ngày tại Khánh Hòa, tiêu chuẩn khách sạn 4 sao.
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- Hành lý xách tay miễn cước: 12 kg/người. Hành lý ký gửi miễn cước: 1 kiện
không quá 23 kg.
- Ưu đãi cho hội viên có thẻ BSV: Không áp dụng
- Hành lý tính cước: Quý khách mua thêm kiện hành lý giá 180 USD/kiện 23kg.
- Hành khách cần có mặt trước giờ khởi hành của chuyến bay ít nhất 3 giờ trước
giờ bay để làm thủ tục. Toàn Bộ hành khách tự chuẩn bị khẩu trang y tế và đeo
trong suốt quá trình làm thủ tục check in, boarding, xuất/ nhập cảnh và trên máy
bay. VNA sẽ từ chối vận chuyển hành khách có biểu hiện sốt từ 37,5 độ C trở lên,
có dấu hiệu mệt mỏi…….
- - Vì lý do dịch tễ, suất ăn được phục vụ là đồ khô đóng gói sẵn trong hộp giấy và
nước suối, không phục vụ suất ăn đặc biệt.

III.

Thông tin về nơi xuất vé và phương thức thanh toán
1. Hành khách sẽ được xuất vé tại các phòng vé EASTSEA
✓ EASTSEA ĐỨC:
➢ Eastsea Leipzig

Võ Thùy: +49(0)17680059953 +49(0)17661961773
leipzig@eastseatravel.com
Ngọc Long: +49(0)17662114501 truongngoclong@eastseatravel.com
➢ Eastsea Berlin:
Hoài Điệp: +49(0)17662114501 berlin@eastseatravel.com
➢ East Sea Frankfurt: Thu Hà: +49(0)17662114500
thuha@eastseatravel.com
➢ Eastsea München:
Thùy Chi: +49(0)17662733964 dothuychi@eastseatravel.com
✓ EASTSEA CZECH + SLOVAKIA
Trà My:
+42(0)775204006 mytraeastsea@gmail.com
✓ EASTSEA BA LAN:
Tuyết Ánh +48 600 448 415 tuyetanhpl@gmail.com
✓ EASTSEA PHÁP
Thanh Phương: +33634121317 phuong.huynh@eastseatravel.com
✓ EASTSEA HÀ NỘI
Room 603 Thang Long ford building – 105 Lang Ha Street ,Dong Da
District, Hanoi
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ĐỨC HIỆP

+84 (0) 963993388 viratour65qs@gmail.com

THU HẰNG

+84 (0) 904306170 lethuhang@eastseatravel.com

2. Phương thức thanh toán chuyển khoản:
Thanh toán bằng tiền USD/EUR
Bank name: EASTSEA
IBAN:DE1710010010 0629163101
BIC:PBNKDEFF

Thanh toán bằng tiền VND
Số tài khoản 113000001912 tại ngân hàng
Vietinbank – Chi nhánh Hà Nội.
Chủ tài khoản: CTY TNHH DU LỊCH
DỊCH VỤ CÔNG ĐOÀN ĐƯỜNG SẮT
VIET NAM

- Cấu trúc chuyển khoản : FRACXR< HO TEN><PASSPORT NUMBER>
- Số điện thoại hỗ trợ, giải đáp thắc mắc (Zalo/Viber/Whatapps): +4917661961773
(Ms Thùy), +49(0)17662114501 ( Mr Long), +49(0)17662114500 ( Ms Hà),
+84963993388 ( Mr Hiệp).
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