
 
 

 Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG 

 

CÔNG TY TNHH DU LỊCH SACO trân trọng cảm ơn Quý khách hàng đã quan tâm đến dịch vụ cho 

thuê xe chuyên nghiệp của công ty chúng tôi, kính gửi đến Quý Khách Hàng bảng báo giá xe dành cho 

khách đến Việt Nam cách ly như sau: 

 

 

 

Điểm đón khách 

 

Điểm trả khách Gía xe 01 lượt áp 

dụng từ 01 pax – 05  

pax  

Giá xe 01 lượt áp dụng từ 

06 pax -10  pax ( có  kèm 

tấm kính chắn y tế) 

 

Sân bay TSN 

 

Khách sạn – điểm cách ly 

cách ly trong nội thành 

TP.HCM 

 

2.500.000 VNĐ 

 

2.700.000 VNĐ 

 

 

Sân bay TSN 

Khách sạn – điểm cách ly tập 

trung tại Cần Giờ  

 

3.000.000 VNĐ 

 

3.500.000 VNĐ 

 

- GÍA XE BAO GỒM: 

- Nhiên liệu, tài xế, phí sân Bay, cầu đường, phụ cấp tài xế chuyên chở khách cách ly. 

- Trên xe trang bị xịt khuẩn, khẩu trang y tế, nước rửa tay khô, bao tay,  đúng quy chuẩn của sở y tế. 

- Công ty chúng tôi đảm bảo xe với chất lượng tốt nhất, luôn đảm bảo vệ sinh sạch sẽ, nhiều tiện nghi cao 

cấp, giải trí, mang lại sự an toàn cho quý khách. 

- Phương tiệc đạt chuẩn – an toàn cho khách đến Việt Nam cách ly 

- GÍA XE KHÔNG BAO GỒM: 

- VAT 10%  

Lưu Ý: Để đảm bảo an toàn cho đội ngũ tài xế và hành khách trên xe tránh lây nhiểm chéo vì số lượng đông 

nên riêng nhóm khách từ 5 – 10 người DL Saco có tặng kèm mắt kính đeo cho khách (khoảng cách gần). 

 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ điều hành : Hotline: 0913.72.72.72 

Điều hành 01 - Đỗ Thanh Hồng : 0918.39.79.58  

Điều hành 02 - Đặng Thị Ánh Hồng : 0913.94.94.92 

Điều hành 03 – Hồ Thu Vân : 0919.55.54.99 

Mail : chothuexesaco@gmail.com 

 

 

 

 
BẢNG BÁO GIÁ 


