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Cảm ơn Quý khách đã lựa chọn phòng vé chúng tôi: 
 

Phòng vé Vũ Duy Toàn – Phòng vé tin cậy của các bạn từ 1994 ! 
 

Chuyên phục  vụ quý khách về Việt nam thăm  Quê hương  vào dịp hè, dịp tết , hay quý khách cần bay khẩn cấp hôm nay , ngày mai từ 
Berlin, Frankfurt, Hamburg, München... Đến với chúng tôi quý khách sẽ có được một chuyến bay vừa ý, phục vụ nhanh nhẹn, nhiệt tình, 
tư vấn đầy đủ  và thật chân tình , giá vé dễ chấp nhận và quan  trọng nhất là chuyến đi  và về có chỗ  OK chắc chắn . Sẵn sàng giúp đỡ 
quý khách mọi lúc mọi nơi . Đó là niềm tin lớn nhất của khách hàng với công ty chúng tôi trong nhiều năm qua. Hy vọng rằng quý khách 
sẽ mãi mãi hài lòng với chúng tôi và giới thiệu cho chúng tôi nhiều khách hàng mới. 
 

Quý khách có thể trực tiếp đến Văn phòng hoặc đặt vé qua điện thoại, qua email, qua Viber hoặc Whatsapp... 
 

Telefon : +49 (030) 5439 8870 . Telefax : +49 (030) 5439 8306 
Handy (Viber, Whatsapp):  +49 (0160) 805 8871  email: vdt@vdt-berlin.de 
 

Sau khi thống nhất được ngày bay, hành trình bay, giá vé và các điều kiện của vé máy bay, quý khách chuyển tiền vào tài khoản công ty 
chúng tôi như sau : 
Người nhận:  VDT Touristik GmbH 
Số tài khoản: IBAN :  DE45 1007 0024 0726 8048 00  BIC:  DEUTDEDBBER 
 

Sau khi chuyển tiền quý khách gửi  cho chúng tôi biên lai chuyển tiền để tiện theo dõi. Sau 1-2 ngày quý khách sẽ nhận được vé điện tử 
gửi qua bưu điện, qua Telefax hoặc qua email. 
Chú ý: 
• Sau khi đã in vé, lệ phí trả hủy vé, sửa đổi từ 300 € đến 100% /1 vé, kể cả trẻ em.Flugticketstorno,Umbuchung, Änderung ab 300€uro. 
• Nếu hàng không bỏ chuyến không bay,quý khách hủy vé,phí dịch vụ 60 €//1 vé, kể cả trẻ em. 
• Vé đã sử dụng một phần, không được hoàn trả phần còn lại, (ví dụ đã lấy vé tàu, hoặc đã bay 1 chặng). 
• Vé máy bay chỉ có giá trị sử dụng trong một thời hạn nhất định và phải bay đúng ngày và đúng hành trình như đã đăng ký. Trường hợp 
cần thay đổi, phải được sự đồng ý của hãng vận chuyển. Quý khách liên hệ trực tiếp với hãng nơi gần nhất. 
• Mỗi một hàng không và mỗi một sân bay có quy định riêng về thời gian đóng cửa check-in , quý khách cần phải biết rõ và có mặt đúng 
giờ. Thông thường quý khách phải làm thủ tục check-in ít nhất 3 giờ trước giờ bay. 
• Việc chuyên chở  và các dịch vụ liên quan được  tuân theo các điều  kiện vận chuyển  và biểu giá hiện hành của hàng không. Các quy 
định này quý khách có thể xem tại văn phòng của hãng hàng không và các đại lý, hoặc nếu quý khách yêu cầu có thể được gửi đến. 
• Công ty VDT Touristik GmbH chỉ là đại lý, là người môi giới trung gian giữa khách hàng và hãng vận chuyển. 
 

• Jeder  Reisender   ist   für  seine   rechtzeitige   Anreise  zum  Flughafen   selbst  verantwortlich .  Für  die  Verspätung  der öffentlichen 

Verkehrsmittel, Bahn, Bus … haftet sich der Fluggast selbst. 

• Für  die  einzelnen  Flughäfen  gelten  unterschiedliche  Meldeschlusszeiten .  Bitte  begeben  Sie sich  rechtzeitig , und  spätestens  3 

Stunden vor Abflug, zum Check-in Schalter. 

• Die  Fluggesellschaften  können  Preise , Zeiten  und  Strecken  jederzeit ändern . Die Fluggesellschaften  fordern die Rückbestätigung 

spätestens 72 Stunden vor Ihrer weiteren Reise. Bitte melden Sie sich direkt bei den jeweiligen Fluggesellschaften vor Ort. 

• Beachten Sie die Einreise- , Visa - und Impfbestimmungen  für  Ihr  Reiseland  sowie  die Gütligkeit  der  Reisepässe  und  Dokumente. 

Reisepass muss noch mindestens 6 Monate gültig sein. 

• Die  Bestätigung  und  Vermittlung  aller  Leistungen   erfolgt  nicht  im  eigenen  Namen , sondern  für  den  jeweiligen  Verkehrs -  und   

Leistungsträger. 

 

Xin chân thành cảm ơn sự ủng hộ của Quý khách ! 

 
 
 
 


