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GIỚI THIỆU 
 

Kính gửi: QUÝ KHÁCH HÀNG 

Lời đầu tiên Công ty Cổ Phần Tốc Độ Ánh Sáng (Speed Light) xin gửi đến Quý Khách lời chào trân 

trọng và lời chúc sức khỏe. 

Speed Light là doanh nghiệp cung cấp dịch vụ chuyển phát nhanh trong nước và Quốc tế đã được Bộ 

thông Tin Truyền thông chính thức cấp phép, được thành lập với đội ngũ quản lý nhiều kinh nghiệm 

trong lĩnh vực Bưu chính và đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, nhiệt tình, được đào tạo tốt về chuyên 

môn nghiệp vụ. Với mạng luới rộng khắp trên toàn lãnh thổ Việt nam và quốc tế, chúng tôi mong muốn 

cùng khách hàng đưa thông tin, hàng hóa tới tay người nhận nhanh nhất, an toàn nhất, tiết kiệm nhất. 

Hiện nay, chúng tôi chuyên tuyến VIỆT NAM <-> MỸ VÀ CÁC NƢỚC CHÂU Á với cƣớc phí và 

thời gian rất tiết kiệm. 

Speed Light nhận gom hàng lẻ trực tiếp đi Mỹ từ cảng Hồ Chí Minh. Với sự tin tưởng ủng hộ của khách 

hàng nhiều năm qua, Speed Light luôn có lượng hàng ổn định và tương đối lớn đảm bảo đóng container 

vào thứ 2 và thứ 5 hàng tuần. 

Chúng tôi còn cung cấp dịch vụ đa dạng phương thức giao hàng khác nhau như nhận hàng tại kho của 

cảng (CFS-CFS), nhận hàng tại kho người gửi (DOOR–CFS) và giao hàng đến tận tay người nhận          

(DOOR-DOOR). 

Ngoài ra chúng tôi vẫn đang khai thác tuyến hàng lẻ đi tất cả các cảng trong khu vực Châu Á như 

Singapore, Shanghai, Hong Kong, Bangkok… và một số cảng Châu Âu. 

Speed Light luôn ý thức vai trò và tầm mức quan trọng của khách hàng trong sự nghiệp phát triển và 

thành công của công ty. Tất cả những ý kiến phản hồi, yêu cầu, của khách hàng luôn được bộ phận chăm 

sóc khách hàng của Speed Light trên toàn quốc ghi nhận và nhanh chóng hỗ trợ giải quyết. Phương 

châm hoạt động của Speed Light: “Nhanh và nhanh hơn nữa” Speed Light luôn mong muốn và cam 

kết mang đến cho khách hàng môt sự hài lòng tuyệt đối. 

 

Thông tin tham khảo chi tiết tại: www.speedlight.com.vn 

Hotline: 028.3840.9138  - Ext 111/112/113/114
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BẢNG GIÁ CHUYỂN PHÁT 

 

ĐVT: VND - Giá trên đã bao gồm phụ phí xăng dầu 

 

I. CHUYỂN PHÁT NHANH TRONG NƢỚC 

Trọng lƣợng (gram) 
Nội  thành 

HCM 

Các tỉnh đến 

300km 

HCM <–> Hà Nội, 

Đà Nẵng 

Các tỉnh trên 

300km 

Đến 50gr 7.000  10.000  8.600  11.000  

Từ 50gr đến 100gr 9.000  15.500  15.000  20.000  

Từ 100gr đến 250gr 11.000  21.000  18.500  25.000  

Từ 250gr đến 500gr 14.000  27.000  32.000  32.500  

Từ 500gr đến 1000gr 20.000  38.000  38.000  49.000  

Từ 1000gr đến 1500gr 24.000  45.000  47.000  55.000  

Từ 1500gr đến 2000gr 28.000  55.000  56.000  68.000  

+ 500 gr tiếp theo 1.600  4.500  11.500  12.500  

Thời gian toàn trình 12h 18h đến 24h 18h đến 24h 24h đến 48h 

 

II. CHUYỂN PHÁT TIẾT KIỆM 

Trọng lƣợng (Kg) 
Nội  thành 

HCM 

Các tỉnh đến 

300km 

HCM <-> Hà Nội, 

Đà Nẵng 

Các tỉnh trên 

300km 

Đến 2kg 20.000 50.000 48.000 54.000 

+ 500 Gr  tiếp theo 900 2.500 5.200 6.000 

Thời gian toàn trình 2 ngày 2 đến 3 ngày 4 đến 5 ngày 5 đến 6 ngày 
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III. CHUYỂN PHÁT HỎA TỐC, HẸN GIỜ, TRONG NGÀY, PHÁT 

NGOÀI GIỜ HÀNH CHÍNH, CHỦ NHẬT, NGÀY LỄ 

Trọng lƣợng (Kg) 

  

 Liên Tỉnh 

Nội thành HCM 
Các tỉnh dƣới 

300km 
HCM <–> ĐN HCM <–> HN 

Đến 1kg 35.000 100.000 350.000 400.000 

Mỗi kg tiếp theo 10.000  22.000  28.000  30.000  

Thời gian phát 

Nhận buổi sáng 

giao trƣớc 17h00 

cùng ngày 

Nhận buổi sáng 

giao trƣớc 17h00 

cùng ngày 

Nhận 10h00 giao 

trƣớc 20h00 cùng 

ngày 

Nhận 9h00 giao 

trƣớc 18h00 cùng 

ngày 

 

IV. CHUYỂN PHÁT NHANH TRƢỚC 9 GIỜ CHUYỂN PHÁT HÀNG 

HÓA ĐẶC BIỆT: MỸ PHẨM, THỰC PHẨM, CHẤT LỎNG, 

VACXIN, HỒ SƠ THẦU, ĐIỆN TỬ, HÀNG GIÁ TRỊ CAO,... 

Trọng lƣợng (Kg) 

  

Liên Tỉnh 

Nội 

thành 

HCM 

Các tỉnh dƣới 

300km 

Các tỉnh 

trên 300km 
HCM <–> ĐN HCM <–> HN 

Đến 1kg 25.000  150.000  185.000  150.000  150.000  

Mỗi kg tiếp theo 6.000  20.000  30.000  22.000  28.000  

 

 

LƢU Ý 

Giá trên chƣa bao gồm 10% thuế VAT, đã bao gồm phụ phí nhiên liệu, đã bao gồm các khoản phí bốc 

xếp, phí nhận giao hàng tận nơi. 

Nội thành HCM 
Q.1, Q.3, Q.4, Q.5, Q.7, Q.10, Q.11, Q.Phú Nhuận, Q.Tân Bình, Q.Bình 

Thạnh. 

Ngoại thành HCM 
Q.2, Q.6, Q.8, Q.9, Q.12, Q.Tân Phú, Q.Thủ Đức, Q. Gò Vấp, Q.Bình 

Tân, H.Hóc môn, H.Nhà Bè, H.Bình Chánh, H.Củ Chi, H.Cần Giờ. 
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Nơi đến là ngoại thành, vùng 

sâu vùng xa 

+ 20% phụ phí trên cước chính 

Thời gian toàn trình cộng thêm 24 đến 48h. 

Phí báo phát 5.000đ/bill 

Phí phát tận tay 10.000đ/bill 

Phí hóa đơn 10.000đ/bill 

Phí bảo hiểm hàng giá trị cao 
- Dưới 20,000,000 VNĐ:  1,5%/giá trị đơn hàng 

- Từ 20,000,000 VNĐ trở lên: 2,5%/giá trị đơn hàng 

Phí hàng quá khổ 

+ 20% trên cước chính  

(hàng nguyên khối có trọng lượng trên 60kg hoặc kiện hàng có kích 

thước trên 1m8). 

Cước phí chuyển hoàn Bằng cước phí chuyển đi (Miễn phí khu vực nội thành HCM) 

Cước phí chuyển tiếp 
Bằng giá từ vị trí hiện tại của đơn hàng đến địa chỉ được yêu cầu phát 

tiếp theo. 

Cước thu hộ COD 
2% tổng số tiền thu hộ (không thu COD ở khu vực ngoài vùng thu – 

phát) 

Thời gian vận chuyển không tính ngày nhận hàng, ngày nghỉ, ngày lễ, ngày tết. 

Hàng hóa cồng kềnh, hàng nhẹ chuyển phát nhanh: 

+ Công thức quy đổi: Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm)/6000 = Trọng lượng hàng (Kg) 

Hàng hóa cồng kềnh, hàng nhẹ chuyển phát chậm: 

+ Công thức quy đổi: Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm)/3000 = Trọng lượng hàng (Kg). 

 

 


