
Máy bay về Việt nam đã trở lại  

bình thường như trước dịch Covid. 

Các bạn muốn đặt vé, hỏi giá , xin liên hệ qua  

viber/whatsapp : (0160) 8058871 
 

 
 
-  Bitte beachten Sie die für Ihr Reiseland  Einreise-, Visa- und Impfbestimmungen sowie Gültigkeit der Reisepässe. 

 
- Qúy khách có trách nhiệm đáp ứng tất cả các yêu cầu cho hành trình của mình.Vì các quy định  

về du lịch có thể thay đổi trong thời gian ngắn, chúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra thông tin 
 hiện tại từ các cơ quan có trách nhiệm trước khi bắt đầu hành trình của mình. 
Thông tin từ Đại lý chỉ có tính chất tham khảo. 

 

              Ngoài các Giấy tờ yêu cầu cần thiết của các nước:  nơi đi, quá cảnh,nơi đến, các anh chị  

              đặc biệt chú ý cần có khi làm thủ tục Check-in : 
 

- Covid-Test  âm tính (tiếng Anh, bản in Giấy)  trong vòng 24h đến giờ bay. 
- Hộ chiếu VACCINE giấy  - có tiếng Anh- 
- Có mã QR-Code của https://tokhaiyte.vn/ 
- Tải  App “PC-Covid Quốc gia” xuống Handy. 
- Bảo hiếm Y tế (Không bắt buộc với ngưòi VN) , Auslandskrankenversicherung  từ  50.000$ bằng 

tiếp Anh. 
- Hộ chiếu phải còn thời hạn ít nhất là 6 tháng. 
- Hộ chiếu nước ngoài phải có Visa hoặc giấy Miễn Thị thực. 

 

- Có mặt trước giờ bay 4 tiếng để làm thủ tục check-in. 
 

                Achtung: Sondertarif Flugticketstorno, Umbuchung, Änderung ist kostenpflichtig.  
                Lệ phí  hoàn, hủy ,đổi vé trước ngày bay ab 300 €/1 vé. 
 

                 Chúng tôi chỉ là Đại lý mối giới, là người trung gian giữa khách hàng và Hãng vận chuyển. 
 Die Bestätigung und Vermittlung aller Leistungen erfolgt nicht im eigenen Namen, sondern 
 für den jeweiligen Verkehrs-und Leistungsträgers.  

 

              Kính chúc quý khách một chuyến bay tốt đẹp ! 
 

 


