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VIETFOOD & PROPACK HCMC 2019 – (07-10/AUG) – SECC/HCMC 

BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN TRIỂN LÃM 

I.  MỨC PHÍ CƠ BẢN: 

Vận chuyển hàng hóa từ cổng triển lãm/ 
xe tải đến gian hàng và từ gian hàng ra 
cổng triển lãm/xe: 

- Xe nâng/ công nhân vận chuyển 
các kiện hàng dưới 3 tấn 

- 1 lần đặt máy trong gian hàng 
- Giám sát trong quá trình vận 

chuyển 

USD 27/CBM/ 1 lượt (Máy móc/hàng hóa – không 
kiện/pallet) 
USD 31/CBM/ 1 lượt( Máy móc/Hàng hóa có 
kiện/pallet) 

Mức phí tối thiểu : 
- Xe tải :  2cbm/xe  
- Hàng hóa được đóng container :  

FCL 20’/40’DC/40’HC: 
20/40/45cbm 

- Đối với container đặt biệt (cont 
Opentop, Flatrat…: phụ thu thêm 
10% trên mức phí cơ bản. 

 
Mức phí thực tế được tính dựa trên giá trị nào cao hơn. 
 

II. CÁC PHỤ THU KHÁC – NẾU CÓ PHÁT SINH 

PHÍ QUÁ TẢI 
(Áp dụng cho toàn bộ khối lượng máy 
móc, hàng hóa từ 3 tấn trở lên) 

Từ 3.000 Kgs đến 5.000 Kgs:  USD45/1.000Kgs/1 lượt 
Từ 5.001 Kgs đến 8.000 Kgs: USD 55/ 1.000Kgs/ 1 lượt 
Từ 8.001 Kgs đến 10.000 Kgs: USD65/1.000Kgs/1 lượt 
Trên 10.000 Kgs: sẽ được báo giá theo trường hợp cụ 
thể. 

Phí Xếp container/ Dỡ container tại 
triển lãm. 

USD 200/20’’ Container/ Operation 
USD 300/ 40’’ Container / Operation 

Phí kéo kiện rỗng USD 7/CBM/Show 

Phí lưu kiện tại triển lãm USD 15/CBM/show. 

PHÍ CẨU MÁY,LẤY ĐẾ, ĐẶT MÁY TRONG 
GIAN HÀNG 

USD 300/1 lần cẩu /Operation  
 (Tối thiểu USD 500/Ngày). 

Phụ thu phí quản lý từ SECC cho các trường hợp đặt biệt, yêu cầu xe cẩu, xe tải chở hàng trực 
tiếp vào Hội trường triển lãm: Tính theo bảng giá thực tế của SECC. 
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LƯU Ý:  

 - Tất cả các phí báo trên chưa bao gồm VAT 10%. 

- Bảng giá trên chưa bao gồm các dịch vụ: đóng mới kiện hàng, pallet, dịch vụ đóng gói 

chân không, và các dịch vụ khác theo yêu cầu… 

- Tất cả các kiện rỗng, kiện hàng vứt bỏ phải được dọn, chuyển khỏi triển lãm. Trong 
trường hợp các kiện rỗng này được dọn và xử lý bởi AEL, thì mức phí áp dụng cho dịch 
vụ này là: USD 15/CBM. 

- Phí dịch vụ được thanh toán bằng VNĐ hoặc USD quy đổi theo tỷ giá của ngân hàng 
VIETCOMBANK theo tỷ giá ngày phát hành hóa đơn và phải được thanh toán toàn bộ phí 
vận chuyển trước phí vận chuyển hàng hóa ra ngoài trung tâm triển lãm. 

- Tất cả các yêu cầu dịch vụ vui lòng gửi cho AEL theo thông tin bên dưới chậm nhất 5 
ngày làm việc trước khi chuyển hàng vào triển lãm: 

ASIA EXPO LOGISTICS 

(AEL  Trading & Service Co., Ltd ) 

308/18 Binh Loi St., Ward 13, Binh Thanh Dist., HCMC, Vietnam 

Tel: +84 28 62581123 Ext. 103 

MR . QUANG TRUONG – H/p : +84 909 88 55 45 

Email: truongpq@aelvn.com  or  expo@aelvn.com 

Or  

Ms. HAI YEN – H/p: +84 9 18 232688 

Email: yen@aelvn.com   

 

mailto:truongpq@aelvn.com
mailto:expo@aelvn.com
mailto:yen@aelvn.com

