Cập nhật dịch vụ do việc bùng phát COVID-19 | Đăng ngày 26/01/2022
Các thay đổi được tô vàng
Tại FedEx và TNT, chúng tôi luôn tìm kiếm cách tối ưu hóa hoạt động của mình để đáp ứng kỳ vọng của khách hàng. COVID-19
đã làm gián đoạn chuỗi cung ứng trên toàn cầu và làm tải trọng vận chuyển hàng hóa bằng đường hàng không bị cực kỳ hạn
chế. Để tiếp tục cung cấp dịch vụ tốt nhất có thể cho khách hàng, chúng tôi đang thực hiện một số điều chỉnh đối với dịch vụ và
thời gian vận chuyển trên toàn cầu.
Xin lưu ý rằng thông tin có thể thay đổi mà không thông báo trước do tính chất biến động của tình huống.

Tạm ngừng Đảm bảo Hoàn tiền của FedEx
Tác động của COVID-19 đang khiến chính quyền địa phương, tiểu bang và quốc gia trên toàn thế giới ban hành các hạn chế hoạt
động và di chuyển hàng ngày, làm ảnh hưởng đến khả năng đáp ứng các tiêu chuẩn dịch vụ cao của chúng tôi.
Vì thế chúng tôi đã quyết định tạm ngưng Bảo đảm Hoàn tiền (MBG) cho tất cả các dịch vụ của FedEx Express, có hiệu lực ngay
lập tức cho đến khi có thông báo mới.

Ngừng lấy chữ ký khi giao hàng
Vì sự an toàn và sức khỏe của nhân viên chuyển phát và khách hàng, việc lấy chữ ký khách hàng của FedEx và TNT tạm thời
được điều chỉnh cho tất cả các lô hàng trong APAC với một số ngoại lệ. Nhằm nỗ lực giảm thiểu các tương tác trực tiếp, giờ đây
các nhân viên chuyển phát của chúng tôi sẽ chỉ yêu cầu xác nhận giao hàng bằng lời nói cho hầu hết các lô hàng. Điều này có
nghĩa là người nhận của bạn sẽ không được yêu cầu ký vào hầu hết các đơn giao nhận, cho đến khi có thông báo mới.

Nộp các tài liệu khai báo xuất khẩu cho các lô hàng Thiết bị bảo vệ cá nhân (PPE) đi từ Trung
Quốc
Khi lập kế hoạch cho các lô hàng PPE xuất khẩu của bạn từ Trung Quốc, xin lưu ý rằng các chủ hàng phải cung cấp tất cả các tài
liệu khai báo xuất khẩu cần thiết để hoàn tất quy trình thông quan trong vòng 5 ngày làm việc kể từ ngày lấy hàng.
Nếu các chủ hàng không cung cấp tất cả các tài liệu khai báo xuất khẩu được yêu cầu trong vòng 5 ngày làm việc, FedEx và TNT
Trung Quốc sẽ trả lại các lô hàng PPE xuất khẩu cho các chủ hàng.
Các lô hàng cá nhân không bị những hạn chế trên tại thời điểm này.
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Tạm dừng và hạn chế các dịch vụ
Ghi chú: Những dịch vụ FedEx và TNT Economy cụ thể từ Châu Á Thái Bình Dương vẫn còn bị tạm ngưng, vui lòng tham
khảo bảng tác động dịch vụ bên dưới để biết thêm chi tiết.
Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

Tác động dịch
vụ

Thời kỳ hiệu lực

Tạm dừng dịch
vụ

Từ ngày 28 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

Xuất khẩu từ APAC
▪ APAC, ngoại trừ:
- TNT S87/ S88
(Air Freight
D2D/ D2A) từ
Đài Loan
Trung Quốc
đến Pháp,
Đức, Ý, Thụy
Sĩ và Vương
quốc Anh

▪ Toàn cầu

▪ Tất cả các dịch vụ
của TNT, ngoại trừ:
- TNT Express
- TNT Economy
Express giữa
Singapore,
Malaysia, Thái Lan
và Việt Nam
- TNT Economy
Express giữa Úc,
New Zealand và
Papua New Guinea
[Lưu ý: TNT
Economy Express
từ Úc đến Zealand
đã bị tạm ngừng từ
ngày 15 tháng 11
năm 2021 cho đến
khi có thông báo
mới]
- TNT Global Cross
Border Economy
(GCBE) giữa Trung
Quốc, Việt Nam,
Thái Lan, Malaysia
và Singapore
[Lưu ý: TNT GCBE
đến và đi từ Trung
Quốc đã bị tạm
ngừng từ ngày 7
tháng 12 năm 2021
đến khi có thông
báo]

- TNT Special
Services
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Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ APAC, ngoại trừ:

▪
▪
▪
▪

▪

- Các lô hàng tiết
kiệm giữa
Singapore và
Malaysia

APAC
Canada
Mỹ Latinh
Hoa Kỳ

▪

- Các lô hàng tiết
kiệm giữa Úc và
New Zealand

▪

FedEx International
Economy Freight
(IEF)

▪ Trung Đông/Tiểu lục địa ▪
Ấn Độ/ Châu Phi
(MEISA)
▪

FedEx International
Economy (IE)
FedEx International
Economy
DirectDistribution
(IED)
FedEx International
Economy Freight
(IEF)
FedEx International
Economy (IE)
FedEx International
Economy Freight
(IEF)
FedEx International
Economy
DirectDistribution
(IED)

- Các lô hàng tiết
kiệm từ Thái Lan
đến Malaysia và
Singapore (có
hiệu lực từ ngày
1/1/2021)

▪ APAC

FedEx International
Economy (IE)
FedEx International
Economy
DirectDistribution
(IED)

▪

Tác động dịch
vụ
Tạm dừng dịch
vụ

Thời kỳ hiệu lực
Từ ngày 1 tháng 4 năm 2020
đến khi có thông báo khác

Tạm dừng dịch
vụ

Từ ngày 1 tháng 11 năm 2021
đến khi có thông báo khác

Tạm dừng dịch
vụ

Từ ngày 30 tháng 11 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ APAC, ngoại trừ:
- Trung Quốc
- Đặc khu hành
chính Hồng
Kông, Trung
Quốc

▪ Châu Âu

▪ Samoa, Hoa Kỳ

▪ Toàn cầu

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Tạm dừng dịch
vụ

Từ ngày 25 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc

▪ New Zealand

▪ TNT Economy
Express

Tạm dừng dịch
vụ

Từ ngày 15 tháng 11 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Trung Quốc

▪ Châu Âu

▪ FedEx International
Economy (IE)
▪ FedEx International
Economy Freight
(IEF)
▪ FedEx International
Economy
DirectDistribution
(IED)

Tạm dừng dịch
vụ

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪
▪

▪
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Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Trung Quốc

▪ Toàn cầu

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT
[Chỉ các lô hàng Thiết
bị Bảo vệ Cá nhân
(PPE) nhập cảnh
chính thức]

Tác động dịch
vụ
Trọng lượng tối
thiểu 50kg mỗi
vận đơn hàng
không cho các lô
hàng nhập cảnh
chính thức

Thời kỳ hiệu lực
Từ ngày 8 tháng 6 năm 2020
đến khi có thông báo khác

Lưu ý: Các lô hàng
PPE cá nhân sẽ
không chịu giới hạn
trọng lượng tối
thiểu 50kg này mà
phải tuân thủ yêu
cầu của Hải quan
Trung Quốc để
thông quan lô hàng
cá nhân.

▪ Đặc khu hành chính
▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT
Hồng Kông, Trung Quốc
[Chỉ các lô hàng khẩu
trang]
▪ Đặc khu hành chính
Macau, Trung Quốc
▪ Trung Quốc
▪ Toàn cầu
[chỉ các lô hàng từ
các khu vực hạn
chế của chính phủ
tại tỉnh Hà Nam]
▪ Trung Quốc
▪ Toàn cầu
[chỉ các lô hàng từ
các quận cụ thể
phù hợp với
hướng dẫn của
chính phủ liên
quan tại Thiên
Tân]
▪ Trung Quốc
▪ Malaysia
▪ Thái Lan
▪ Việt Nam
▪ Singapore
▪ Trung Quốc
▪ Toàn cầu
[chỉ các lô hàng từ
các khu vực bị tạm
ngưng theo hướng
dẫn của chính
quyền địa phương
tại Tây An, tỉnh
Thiểm Tây]

Tạm dừng dịch
vụ

Đến khi có thông báo

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT
[Chỉ các lô hàng khẩu
trang]
▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Tạm dừng dịch
vụ lấy hàng

Từ ngày 4 tháng 1 năm 2022
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Tạm dừng dịch
vụ lấy hàng

Từ ngày 14 tháng 1 năm 2022
đến khi có thông báo khác

▪ TNT Global Cross
Border Economy
(GCBE)
▪ TNT S728
▪ TNT S731
▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Tạm dừng dịch
vụ

Từ ngày 7 tháng 12 năm 2021
đến khi có thông báo khác

Tạm dừng dịch
vụ lấy hàng

Từ ngày 23 tháng 12 năm 2021
đến khi có thông báo khác
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▪ Trung Quốc
▪ Toàn cầu
[chỉ các lô hàng từ
mã zip 528467 ở
Trung Sơn, tỉnh
Quảng Đông]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Tác động dịch
vụ
Tạm dừng dịch
vụ lấy hàng

▪ Trung Quốc
▪ Toàn cầu
[chỉ các lô hàng từ
mã zip 519060 ở
Chu Hải, tỉnh
Quảng Đông]
▪ Đông Timor
▪ Toàn cầu

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Tạm dừng dịch
vụ lấy hàng

Từ ngày 15 tháng 1 năm 2022
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT
▪ FedEx International
Economy (IE)
▪ FedEx International
Economy Freight
(IEF)
▪ FedEx International
Economy
DirectDistribution
(IED)
▪ Tất cả dịch vụ của
TNT

Tạm dừng dịch
vụ
Tạm dừng dịch
vụ

Từ ngày 26 tháng 10 năm 2021
đến khi có thông báo khác
Từ ngày 20 tháng 11 năm 2020
đến khi có thông báo khác

Tạm dừng dịch
vụ

Từ ngày 31 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

Nơi đi

Nơi đến

▪ Đặc khu hành
▪ Châu Âu
chính Hồng Kông,
Trung Quốc

Dịch vụ bị ảnh hưởng

Thời kỳ hiệu lực
Từ ngày 13 tháng 1 năm 2022
đến khi có thông báo khác

▪ Kiribati

▪ Toàn cầu

▪ Thái Lan

▪ Trung Quốc

▪ TNT Global Cross
Border Economy
(GCBE)
▪ TNT S728
▪ TNT S731

Tạm dừng dịch
vụ

Từ ngày 7 tháng 12 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Việt Nam

▪ TNT S728
▪ TNT S731

Tạm dừng dịch
vụ

Từ ngày 7 tháng 12 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Tuvalu

▪ Toàn cầu

▪ Tất cả dịch vụ của
TNT

Tạm dừng dịch
vụ

Từ ngày 31 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Việt Nam

▪ Trung Quốc

▪ TNT Global Cross
Border Economy
(GCBE)
▪ TNT S728
▪ TNT S731

Tạm dừng dịch
vụ

Từ ngày 7 tháng 12 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Thái Lan

▪ TNT S728
▪ TNT S731

Tạm dừng dịch
vụ

Từ ngày 7 tháng 12 năm 2021
đến khi có thông báo khác

Nhập khẩu vào APAC
▪ Toàn cầu

▪ Samoa, Hoa Kỳ

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Tạm dừng dịch
vụ

Từ ngày 28 tháng 7 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Trung Quốc
[chỉ các lô hàng đến
các khu vực bị tạm
ngưng theo hướng dẫn
của chính quyền địa
phương tại Tây An,
tỉnh Thiểm Tây]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Tạm dừng dịch
vụ giao hàng

Từ ngày 23 tháng 12 năm
2021 đến khi có thông báo
khác
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Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Toàn cầu

▪ Trung Quốc
[chỉ các lô hàng đến
các khu vực hạn chế
của chính phủ tại tỉnh
Hà Nam]
▪ Trung Quốc
[chỉ các lô hàng đến
mã zip 528467 ở
Trung Sơn, tỉnh Quảng
Đông]
▪ Trung Quốc
[chỉ các lô hàng đến
các quận cụ thể phù
hợp với hướng dẫn
của chính phủ liên
quan tại Thiên Tân]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Tác động dịch
vụ
Tạm dừng dịch
vụ giao hàng

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Tạm dừng dịch
vụ giao hàng

Từ ngày 13 tháng 1 năm 2022
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Tạm dừng dịch
vụ giao hàng

Từ ngày 14 tháng 1 năm 2022
đến khi có thông báo khác

▪ Trung Quốc
[chỉ các lô hàng từ mã
zip 519060 ở Chu Hải,
tỉnh Quảng Đông]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Tạm dừng dịch
vụ giao hàng

Từ ngày 15 tháng 1 năm 2022
đến khi có thông báo khác

▪ Châu Âu

▪ Polynesia, Pháp

▪ Tất cả các dịch vụ
FedEx Economy
▪ TNT Economy
Express

Tạm dừng dịch
vụ

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Toàn cầu

▪ Đông Timor

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Tạm dừng dịch
vụ

Từ ngày 12 tháng 7 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Kiribati

▪ Tất cả dịch vụ của
TNT

Tạm dừng dịch
vụ

Từ ngày 31 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Mông Cổ

▪ FedEx International
Economy (IE)
▪ TNT Economy
Express

Tạm dừng dịch
vụ

Từ ngày 18 tháng 5 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Đảo Norfolk

▪ FedEx International
Priority (IP)

Tạm dừng dịch
vụ

Từ ngày 30 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tuvalu

▪ Tất cả dịch vụ của
TNT

Tạm dừng dịch
vụ

Từ ngày 31 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác
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Từ ngày 4 tháng 1 năm 2022
đến khi có thông báo khác

6

Thời gian vận chuyển bổ sung
Ghi chú: Các điều chỉnh dịch vụ trong ‘Tạm dừng và hạn chế dịch vụ tạm thời’, ở trên sẽ thay thế các phần thời gian vận
chuyển bổ sung bên dưới trong bất kỳ các tình huống chồng chéo nào.
Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ APAC, ngoại trừ:
- Trung Quốc
- Đặc khu hành
chính Hồng
Kông, Trung
Quốc
- Nhật Bản
- Hàn Quốc
- Malaysia
- Singapore
- Đài Loan,
Trung Quốc
▪ APAC,
ngoại trừ:
- Úc
- New Zealand
▪ APAC

▪ Châu Âu

▪ Tất cả các dịch vụ
của FedEx, ngoại
trừ:
- FedEx
International
Priority Freight
(IPF)

1

▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

2

▪ Papua New Guinea

▪ TNT Express

1

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Thời kỳ hiệu lực

Xuất khẩu từ APAC

Angola
Botswana
Eswatini
Kenya
Lesotho
Malawi
Mozambique
Namibia
Nam Phi
Zambia
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Lên đến 7

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 ngày 28 tháng 2 năm 2022

Cho việc lấy hàng vào mỗi Thứ
Hai* bắt đầu từ ngày 13 tháng
3 năm 2020 đến khi có thông
báo khác
Từ ngày 15 tháng 4 năm 2020
đến khi có thông báo khác
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ APAC, ngoại trừ:
- Brunei
- Cambodia
- Trung Quốc
- Quần đảo
Cook
- Polynesia,
Pháp
- Guam
- Đặc khu hành
chính Hồng
Kông, Trung
Quốc
- Indonesia
- Nhật Bản
- Đặc khu hành
chính Macau,
Trung Quốc
- Malaysia
- New Caledonia
- Philippine
- Samoa
- Singapore
- Hàn Quốc
- Đài Loan,
Trung Quốc
- Thái Lan
- Vanuatu
- Việt Nam
▪ APAC

▪ New Zealand

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Đến khi có thông báo

▪ New Zealand

▪ Tất cả dịch vụ của
TNT

1

Đến khi có thông báo

▪ Úc

▪ Toàn cầu

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Dịch vụ có thể bị
chậm trễ

Từ ngày 24 tháng 8 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Đặc khu hành chính
Hồng Kông, Trung Quốc

▪ TNT Express

Lên đến 3

Từ ngày 16 tháng 6 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Hoa Kỳ

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Canada
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Úc

▪ Mỹ Latinh, ngoại trừ:
- Anguilla
- Bolivia
- Bahamas
- Belize
- Cộng hòa Dominican
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Quần đảo Cayman
- Nicaragua
- Paraguay
- Suriname
- Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Anguilla
Bolivia
Bahamas
Belize
Cộng hòa Dominican
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Quần đảo Cayman
Nicaragua
Paraguay
Suriname
Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 6 ngày

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng
qua cửa khẩu
Melbourne]

▪ Đặc khu hành chính
Hồng Kông, Trung Quốc

▪ FedEx International
Priority (IP)

1

Từ ngày 4 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng
qua cửa khẩu
Sydney và
Melbourne]
▪ Úc
[chỉ các lô hàng
qua cửa khẩu
Perth]

▪ Châu Âu

▪ TNT Express

▪ Toàn cầu, ngoại trừ:
- Canada
- Mỹ Latinh
- Hoa Kỳ

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 24 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Brunei

▪ Toàn cầu

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 30 tháng 8 năm 2021
đến khi có thông báo khác.

▪ Cambodia

▪ Hoa Kỳ

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 11 tháng 5 năm 2021
đến khi có thông báo khác.

▪ Canada

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 11 tháng 5 năm 2021
đến khi có thông báo khác.

Thời kỳ hiệu lực

Từ ngày 20 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Singapore
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Cambodia

▪ Mỹ Latinh, ngoại trừ:
- Anguilla
- Bolivia
- Bahamas
- Belize
- Cộng hòa Dominica
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Quần đảo Cayman
- Nicaragua
- Paraguay
- Suriname
- Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 11 tháng 5 năm 2021
đến khi có thông báo khác.

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 6 ngày

Từ ngày 11 tháng 5 năm 2021
đến khi có thông báo khác.

Anguilla
Bolivia
Bahamas
Belize
Cộng hòa Dominica
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Quần đảo Cayman
Nicaragua
Paraguay
Suriname
Quần đảo Virgin, Anh

Thời kỳ hiệu lực

▪ Trung Quốc
[Chỉ các lô hàng
từ khu vực lấy
hàng vùng sâu
vùng xa (OPA) tại
tỉnh Hà Nam]
▪ Trung Quốc
[Chỉ các lô hàng
từ sấn bay Thâm
Quyến]
▪ Trung Quốc
[chỉ các lô hàng
từ Đại Liên, tỉnh
Liêu Ninh]

▪ Toàn cầu

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Dịch vụ có thể bị
chậm trễ

Từ ngày 4 tháng 1 năm 2022
đến khi có thông báo khác

▪ Toàn cầu

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Dịch vụ có thể bị
chậm trễ

Từ ngày 11 tháng 1 năm 2022
đến khi có thông báo khác

▪ Toàn cầu

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Dịch vụ có thể bị
chậm trễ

Từ ngày 8 tháng 11 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Trung Quốc
[chỉ các lô hàng
từ Cáp Nhĩ Tân,
tỉnh Hắc Long
Giang]
▪ Trung Quốc
[chỉ các lô hàng
từ quận sau:
- Yên Đài, tỉnh
Sơn Đông]

▪ Toàn cầu

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Dịch vụ có thể bị
chậm trễ

Từ ngày 26 tháng 9 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Toàn cầu

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Thời gian lây
hàng có thể bị
chậm trễ

Từ ngày 3 tháng 8 năm 2021
đến khi có thông báo khác
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Trung Quốc

▪ Ả Rập Xê Út
▪ Các Ttểu vương quốc Ả
Rập thống nhất
▪ Kuwait
▪ Qatar
▪ Ấn Độ

▪ Tất cả dịch vụ FedEx
Priority

1

Từ ngày 27 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ FedEx
Priority
▪ Tất cả dịch vụ FedEx
Priority

2

Từ ngày 27 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

3

Từ ngày 27 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Nam Phi

▪ Tất cả dịch vụ FedEx
Priority

4

Từ ngày 27 tháng 10 năm 2020
– 31 tháng 5 năm 2021

3

Từ ngày 1 tháng 6 năm 2021
đến khi có thông báo khác
Từ ngày 6 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Trung Quốc

▪ Indonesia
▪ Philippines
▪ Việt Nam

▪ Tất cả dịch vụ FedEx

2

▪ Pakistan
▪ Bangladesh

▪ Tất cả dịch vụ FedEx
Priority

1

Từ ngày 1 tháng 6 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Ai Cập

▪ Tất cả dịch vụ FedEx
Priority
▪ Tất cả dịch vụ FedEx
Priority

2

Từ ngày 1 tháng 6 năm 2021
đến khi có thông báo khác
Từ ngày 1 tháng 6 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Ma rốc
▪ Nigeria
▪ Oman
▪ Đông Trung
Quốc

Thời kỳ hiệu lực

3

Lên đến 2

Từ ngày 17 tháng 6 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 26 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Châu Âu

▪ TNT Express
[chỉ các lô hàng có
giá trị hải quan dưới
RMB500]

1

Từ ngày 4 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Hoa Kỳ

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ APAC
▪ Trung Đông/ Tiểu lục
địa Ấn Độ/ châu Phi
(MEISA)
▪ Trung Đông/ Tiểu lục
địa Ấn Độ/ châu Phi
(MEISA), ngoại trừ:
- Ấn Độ
- Kuwait
- Qatar
- Ả Rập Xê Út
- Nam Phi
- Các tiểu vương quốc
Ả Rập thống nhất

▪ TNT Express

▪ Canada
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Đông Trung
Quốc

▪ Mỹ Latinh, ngoại trừ:
- Anguilla
- Bolivia
- Bahamas
- Belize
- Cộng hòa Dominican
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Quần đảo Cayman
- Nicaragua
- Paraguay
- Suriname
- Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 6 ngày

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

Từ ngày 17 tháng 11 năm 2021
– ngày 28 tháng 2 năm 2022

Anguilla
Bolivia
Bahamas
Belize
Cộng hòa Dominican
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Quần đảo Cayman
Nicaragua
Paraguay
Suriname
Quần đảo Virgin, Anh

Thời kỳ hiệu lực

▪ Châu Âu, ngoại trừ:
- Israel
- Ba Lan
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Ukraine

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx, ngoại trừ:
- FedEx International
Priority Freight (IPF)

Lên đến 3

▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

Lên đến 4

▪ Israel
▪ Ba Lan
▪ Thổ Nhĩ Kỳ

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx, ngoại trừ:
- FedEx International
Priority Freight (IPF)

4

▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

5

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx, ngoại trừ:
- FedEx International
Priority Freight (IPF)

3

Từ ngày 26 tháng 10 năm 2020
– ngày 28 tháng 2 năm 2022

▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

4

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
ngày 28 tháng 2 năm 2022

▪ Ukraine
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Đông Trung
Quốc

▪ APAC, ngoại trừ:
- Úc
- Đặc khu hành chính
Hồng Kông, Trung
Quốc
- Indonesia
- Hàn Quốc
- Malaysia
- New Zealand
- Philippines
- Singapore
- Đài Loan, Trung Quốc
- Thái Lan
- Việt Nam
▪ Hàn Quốc
▪ Malaysia
▪ Singapore
▪ Đài Loan, Trung Quốc
▪ Thái Lan
▪ Indonesia
▪ Philippines
▪ Việt Nam
▪ Đặc khu hành chính
Hồng Kông, Trung Quốc

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 25 tháng 11 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 25 tháng 11 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

3

Từ ngày 25 tháng 11 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

3

Từ ngày 25 tháng 11 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Bắc Trung Quốc

▪ Châu Âu

Lên đến 2

Từ ngày 17 tháng 6 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Bắc Trung Quốc

▪ APAC, ngoại trừ:
- Thái Lan
- Đặc khu hành chính
Hồng Kông, Trung
Quốc
- Hàn Quốc
▪ Hoa Kỳ

▪ TNT Express
[chỉ các lô hàng có
giá trị hải quan dưới
RMB500]
▪ TNT Express

Lên đến 2

Từ ngày 17 tháng 6 năm 2020
đến khi có thông báo khác

2

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

▪ Canada

Cập nhật dịch vụ do việc bùng phát COVID-19 | Đăng ngày 26/01/2022
Thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Thời kỳ hiệu lực

Từ ngày 10 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác

13

Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Bắc Trung Quốc

▪ Mỹ Latinh, ngoại trừ:
- Anguilla
- Bolivia
- Bahamas
- Belize
- Cộng hòa Dominican
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Quần đảo Cayman
- Nicaragua
- Paraguay
- Suriname
- Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 6 ngày

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

1

Từ ngày 6 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

1

Từ ngày 26 tháng 10 năm 2020
– ngày 28 tháng 2 năm 2022

2

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
ngày 28 tháng 2 năm 2022

Anguilla
Bolivia
Bahamas
Belize
Cộng hòa Dominican
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Quần đảo Cayman
Nicaragua
Paraguay
Suriname
Quần đảo Virgin, Anh

▪ Đặc khu hành chính
▪ Tất cả dịch vụ của
Hồng Kông, Trung Quốc
FedEx
▪ Malaysia
▪ Singapore
▪ Hàn Quốc
▪ Đài Loan, Trung Quốc
▪ Thái Lan
▪ Áo
▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx, ngoại trừ:
▪ Bỉ
- FedEx International
▪ Đan Mạch
Priority Freight
▪ Pháp
(IPF)
▪ Đức
▪ Ireland
▪ Ý
▪ FedEx International
▪ Hà Lan
Priority Freight (IPF)
▪ Nauy
▪ Tây Ban Nha
▪ Thụy Điển
▪ Thụy Sĩ
▪ Vương quốc Anh
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Bắc Trung Quốc

▪ Israel
▪ Ba Lan
▪ Thổ Nhĩ Kỳ

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx, ngoại trừ:
- FedEx International
Priority Freight
(IPF)

2

Từ ngày 26 tháng 10 năm 2020
– ngày 28 tháng 2 năm 2022

▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

3

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
ngày 28 tháng 2 năm 2022

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx, ngoại trừ:
- FedEx International
Priority Freight
(IPF)
▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

3

Từ ngày 26 tháng 10 năm 2020
– ngày 28 tháng 2 năm 2022

4

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
ngày 28 tháng 2 năm 2022

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx, ngoại trừ:
- FedEx International
Priority Freight
(IPF)
▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

1

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 –
ngày 28 tháng 2 năm 2022

2

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
ngày 28 tháng 2 năm 2022

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx, ngoại trừ:
▪ - FedEx International
Priority Freight (IPF)

1

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
ngày 28 tháng 2 năm 2022

▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

2

▪ Ukraine

▪
▪
▪
▪
▪

Cộng hòa Czech
Phần Lan
Hungary
Bồ Đào Nha
Romania

▪ Châu Âu, ngoại trừ:
- Áo
- Bỉ
- Cộng hòa Séc
- Đan Mạch
- Phần Lan
- Pháp
- Đức
- Hungary
- Ailen
- Israel
-Ý
- Hà Lan
- Na Uy
- Ba Lan
- Bồ Đào Nha
- Romania
- Tây Ban Nha
- Thụy Điển
- Thụy Sĩ
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Ukraina
- Vương quốc Anh
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Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Nam Trung Quốc

▪ APAC, ngoại trừ:
- Úc
[Chỉ các đơn hàng
qua cửa khẩu
Sydney]
- Indonesia
- Hàn Quốc
- Việt Nam
[Chỉ các lô hàng qua
cửa khẩu Hà Nội]

▪ TNT Express

▪ Hoa Kỳ

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Thời kỳ hiệu lực

Lên đến 2

Từ ngày 17 tháng 6 năm 2020
đến khi có thông báo khác

3

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác
Từ ngày 10 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Canada
▪ Nam Trung Quốc

▪ Mỹ Latinh, ngoại trừ:
- Anguilla
- Bolivia
- Bahamas
- Belize
- Cộng hòa Dominican
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Quần đảo Cayman
- Nicaragua
- Paraguay
- Suriname
- Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

3

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Nam Trung Quốc

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Anguilla
Bolivia
Bahamas
Belize
Cộng hòa Dominican
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Quần đảo Cayman
Nicaragua
Paraguay
Suriname
Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 7 ngày

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Đặc khu hành chính
Hồng Kông, Trung Quốc
▪ Malaysia
▪ Singapore
▪ Hàn Quốc
▪ Đài Loan, Trung Quốc
▪ Thái Lan

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 6 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Nam Trung Quốc

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx, ngoại trừ:
- FedEx International
Priority Freight
(IPF)

2

Từ ngày 17 tháng 11 năm 2021
– ngày 28 tháng 2 năm 2022

▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

3

Từ ngày 17 tháng 11 năm 2021
– ngày 28 tháng 2 năm 2022

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx, ngoại trừ:
- FedEx International
Priority Freight
(IPF)

4

Từ ngày 26 tháng 10 năm 2020
– ngày 28 tháng 2 năm 2022

▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)
▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx, ngoại trừ:
- FedEx International
Priority Freight
(IPF)
▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

5

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
ngày 28 tháng 2 năm 2022

4

Từ ngày 26 tháng 10 năm 2020
– ngày 28 tháng 2 năm 2022

5

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
ngày 28 tháng 2 năm 2022

▪ Nam Trung Quốc

Áo
Bỉ
Cộng hòa Séc
Đan Mạch
Đảo Faroe
Phần Lan
Pháp
Đức
Hy Lạp
Greenland
Hungary
Ireland
Ý
Luxembourg
Hà Lan
Nauy
Khu tự trị Palestine
Bồ Đào Nha
Romania
Tây Ban Nha
Thụy Điển
Thụy Sĩ
Vương quốc Anh
Israel
Phần Lan
Thổ Nhĩ Kỳ

▪ Ukraine
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Nam Trung Quốc

▪ Châu Âu, ngoại trừ:
- Áo
- Bỉ
- Cộng hòa Séc
- Đan mạch
- Đảo Faroe
- Phần Lan
- Pháp
- Đức
- Hy Lạp
- Greenland
- Hungary
- Ailen
- Israel
-Ý
- Luxembourg
- Hà Lan
- Na Uy
- Khu tự trị Palestine
- Ba Lan
- Bồ Đào Nha
- Romania
- Tây Ban Nha
- Thụy Điển
- Thụy Sĩ
- Thổ Nhĩ Kỳ
- Ukraina
- Vương quốc Anh
▪ Singapore

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx, ngoại trừ:
- FedEx International
Priority Freight
(IPF)

1

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
ngày 28 tháng 2 năm 2022

▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

2

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
ngày 28 tháng 2 năm 2022

Từ ngày 22 tháng 1 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Trung Quốc
[chỉ các lô hàng
từ Thương Châu,
Hàm Đan, Hành
Thủy, Thạch Gia
Trang và Hình
Đài, Tỉnh Hà Bắc]

▪ Toàn cầu

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Thời gian vận
chuyển có thể bị
kéo dài
2

▪ Quần đảo Cook

▪ Toàn cầu

7

Từ ngày 20 tháng 4 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Polynesia, Pháp

▪ Toàn cầu

Lên đến 30

Từ ngày 7 tháng 4 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Fiji

▪ Toàn cầu

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT
▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT
▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Lên đến 5

Từ ngày 16 tháng 6 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Guam

▪ Hoa Kỳ

2

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Trung Quốc

▪ TNT Special
Services

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

▪ Canada

Cập nhật dịch vụ do việc bùng phát COVID-19 | Đăng ngày 26/01/2022
Thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Thời kỳ hiệu lực

Từ ngày 4 tháng 2 năm 2021
đến khi có thông báo khác

Từ ngày 10 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Guam

▪ Mỹ Latinh, ngoại trừ:
- Anguilla
- Bolivia
- Bahamas
- Belize
- Cộng hòa Dominican
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Quần đảo Cayman
- Nicaragua
- Paraguay
- Suriname
- Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Anguilla
Bolivia
Bahamas
Belize
Cộng hòa Dominican
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Quần đảo Cayman
Nicaragua
Paraguay
Suriname
Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 6 ngày

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Pháp
Đức
Ý
Hà Lan
Tây Ban Nha
Thụy Sĩ
Vương quốc Anh

▪ Tất cả dịch vụ
FedEx, ngoại trừ:
- FedEx
International
Priority Freight
(IPF)

1

Từ ngày 26 tháng 10 năm 2020
- 28 tháng 2 năm 2022

▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

2

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 28 tháng 2 năm 2022

▪ Tất cả dịch vụ
FedEx, ngoại trừ:
- FedEx International
Priority Freight
(IPF)

1

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 28 tháng 2 năm 2022

▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

2

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 28 tháng 2 năm 2022

▪ Đặc khu hành
chính Hồng
Kông, Trung
Quốc

▪ Đặc khu hành
chính Hồng
Kông, Trung
Quốc

▪ Châu Âu, ngoại trừ:
- Pháp
- Đức
-Ý
- Hà Lan
- Tây Ban Nha
- Thụy Sĩ
- Vương quốc Anh
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Đặc khu hành

▪ Úc, ngoại trừ:
- Cửa khẩu Sydney
▪ Bangladesh
▪ Brunei
▪ New Zealand
▪ Quần đảo Thái Bình
Dương
▪ Singapore
▪ Hàn Quốc
▪ Sri Lanka

▪ FedEx International
Priority (IP)
[Chỉ với một số mặt
hàng1 được lựa chọn]

1

Từ ngày 5 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Cambodia

▪ FedEx International
Priority (IP)
[Chỉ các lô hàng cho
một số mặt hàng
được lựa chọn]

1

Từ ngày 11 tháng 5 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[Chỉ các lô hàng qua
cửa khẩu Sydney]

▪ FedEx International
Priority (IP)

2

Từ ngày 19 tháng 6 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Bắc Trung Quốc

▪ FedEx International
Priority

1

Từ ngày 5 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Hoa Kỳ

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác

chính Hồng
Kông, Trung
Quốc

Từ ngày 10 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Canada
▪ Mỹ Latinh, ngoại trừ:
- Anguilla
- Bolivia
- Bahamas
- Belize
- Cộng hòa Dominican
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Quần đảo Cayman
- Nicaragua
- Paraguay
- Suriname
- Quần đảo Virgin, Anh

Thời kỳ hiệu lực

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Đặc khu hành

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Anguilla
Bolivia
Bahamas
Belize
Cộng hòa Dominican
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Quần đảo Cayman
Nicaragua
Paraguay
Suriname
Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 6 ngày

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Trung Quốc
Nhật Bản
Malaysia
Singapore
Hàn Quốc
Đài Loan, Trung Quốc
Thái Lan
Việt Nam

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 6 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Philippines

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

3

Từ ngày 6 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Các tiểu vương quốc Ả
Rập Thống Nhất

▪ Tất cả dịch vụ FedEx
Priority

1

Từ ngày 1 tháng 6 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Ấn Độ

▪ Tất cả dịch vụ FedEx
Priority

2

Từ ngày 1 tháng 6 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Canada
▪ Mỹ Latinh
▪ Hoa Kỳ

▪ Tất cả dịch vụ của
TNT

1

Từ ngày 1 tháng 6 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Hoa Kỳ

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác

chính Hồng
Kông, Trung
Quốc

▪ Indonesia

Từ ngày 10 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Canada
▪ Mỹ Latinh, ngoại trừ:
- Anguilla
- Bolivia
- Bahamas
- Belize
- Cộng hòa Dominican
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Quần đảo Cayman
- Nicaragua
- Paraguay
- Suriname
- Quần đảo Virgin, Anh

Thời kỳ hiệu lực

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Indonesia

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 6 ngày

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Singapore

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 1 tháng 6 năm 2020
đến khi có thông báo

▪ Trung Quốc
▪ Đặc khu hành chính
Hồng Kông, Trung Quốc
▪ Indonesia
▪ Malaysia
▪ Hàn Quốc
▪ Đài Loan, Trung Quốc
▪ Thái Lan
▪ Việt Nam
▪ Philippines

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 6 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx
▪ Tất cả dịch vụ
FedEx, ngoại trừ:
- FedEx
International Priority
Freight (IPF)

3

Từ ngày 6 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác
Từ ngày 26 tháng 10 năm 2020
– 28 tháng 2 năm 2022

▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

2

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
28 tháng 2 năm 2022

▪ Tất cả dịch vụ
FedEx, ngoại trừ:
- FedEx
International Priority
Freight (IPF)

1

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
28 tháng 2 năm 2022

▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

2

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
28 tháng 2 năm 2022

▪ Ấn Độ
▪ Các tiểu vương quốc Ả
Rập Thống Nhất

▪ Tất cả dịch vụ
FedEx

1

Từ ngày 1 tháng 6 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Trung Quốc
[chỉ các lô hàng đến
thành phố Đại Liên]

▪ TNT Express

2

Từ ngày 5 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Nhật Bản, ngoại
trừ:
- Okinawa

Anguilla
Bolivia
Bahamas
Belize
Cộng hòa Dominican
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Quần đảo Cayman
Nicaragua
Paraguay
Suriname
Quần đảo Virgin, Anh

▪ Pháp
▪ Đức

▪ Châu Âu, ngoại trừ:
- Pháp
- Đức

▪ Đông Nhật Bản
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Đông Nhật Bản

▪ Toàn cầu, ngoại trừ:
- Bắc Trung Quốc,
không bao gồm dịch
vụ TNT Express đến
thành phố Đại Liên
- Philippines
- Việt Nam
[chỉ các lô hàng qua
cửa khẩu TP Hồ Chí
Minh]

▪ Tất cả dịch vụ của
TNT

1

Từ ngày 20 tháng 4 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Hoa Kỳ

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Canada

▪ Tây Nhật Bản

Thời kỳ hiệu lực

Từ ngày 10 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác
Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Mỹ Latinh, ngoại trừ:
- Anguilla
- Bolivia
- Bahamas
- Belize
- Cộng hòa Dominican
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Quần đảo Cayman
- Nicaragua
- Paraguay
- Suriname
- Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Anguilla
Bolivia
Bahamas
Belize
Cộng hòa Dominican
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Quần đảo Cayman
Nicaragua
Paraguay
Suriname
Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 5 ngày

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Toàn cầu, ngoại trừ:
- Bắc Trung Quốc
- Đài Loan, Trung Quốc
- Việt Nam
[chỉ các lô hàng qua
cửa khẩu TP Hồ Chí
Minh]

▪ Tất cả dịch vụ của
TNT

Lên đến 3

Từ ngày 20 tháng 4 năm 2020
đến khi có thông báo khác
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Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Tây Nhật Bản

▪ Hoa Kỳ

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)
2

Thời kỳ hiệu lực
Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác
Từ ngày 10 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Canada
▪ Mỹ Latinh, ngoại trừ:
- Anguilla
- Bolivia
- Bahamas
- Belize
- Cộng hòa Dominican
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Quần đảo Cayman
- Nicaragua
- Paraguay
- Suriname
- Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 6 ngày

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

Anguilla
Bolivia
Bahamas
Belize
Cộng hòa Dominican
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Quần đảo Cayman
Nicaragua
Paraguay
Suriname
Quần đảo Virgin, Anh

▪ Nhật Bản
[chỉ các lô hàng
qua cửa khẩu
Okinawa]

▪ Toàn cầu

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên tới 13

Từ ngày 27 tháng 4 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Lào

▪ Toàn cầu

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

6

Từ ngày 20 tháng 7 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Đặc khu hành
chính Macau,
Trung Quốc

▪ Hoa Kỳ

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Canada
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Đặc khu hành
chính Macau,
Trung Quốc

▪ Mỹ Latinh, ngoại trừ:
- Anguilla
- Bolivia
- Bahamas
- Belize
- Cộng hòa Dominican
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Quần đảo Cayman
- Nicaragua
- Paraguay
- Suriname
- Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 6 ngày

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

1

Từ ngày 13 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

Thời gian vận
chuyển có thể bị
kéo dài

Từ ngày 22 tháng 1 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Malaysia

Anguilla
Bolivia
Bahamas
Belize
Cộng hòa Dominican
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Quần đảo Cayman
Nicaragua
Paraguay
Suriname
Quần đảo Virgin, Anh

▪ Hàn Quốc

▪ TNT Express

▪ Singapore

▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)
▪ FedEx International
Economy (IE)
▪ FedEx International
Economy Freight
(IEF)
▪ TNT Special Service
▪ TNT Economy
Express
▪ TNT Integrated
Direct Express (IDE
Break Bulk)
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Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Malaysia, ngoại
trừ
- Đông Malaysia

▪ Hoa Kỳ

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

▪ Malaysia, ngoại
trừ
- Đông Malaysia

Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)
2

Thời kỳ hiệu lực
Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác
Từ ngày 10 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Canada
▪ Mỹ Latinh, ngoại trừ:
- Anguilla
- Bolivia
- Bahamas
- Belize
- Cộng hòa Dominican
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Quần đảo Cayman
- Nicaragua
- Paraguay
- Suriname
- Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Anguilla
Bolivia
Bahamas
Belize
Cộng hòa Dominican
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Quần đảo Cayman
Nicaragua
Paraguay
Suriname
Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 6 ngày

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Trung Quốc
▪ Đặc khu hành chính
Hồng Kông, Trung Quốc
▪ Nhật Bản
▪ Đài Loan, Trung Quốc
▪ Thái Lan
▪ Việt Nam

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 6 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Đức
▪ Vương quốc Anh

▪ Tất cả dịch vụ
FedEx, ngoại trừ:
- FedEx International
Priority Freight
(IPF)

1

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 –
28 tháng 2 năm 2022

▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

2

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
28 tháng 2 năm 2022
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Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Malaysia, ngoại
trừ
- Đông Malaysia

▪ Châu Ấu, ngoại trừ:
- Đức
- Vương quốc Anh

▪ Tất cả dịch vụ
FedEx, ngoại trừ:
- FedEx International
Priority Freight
(IPF)
▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Thời kỳ hiệu lực

1

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
28 tháng 2 năm 2022

2

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
28 tháng 2 năm 2022

▪ Toàn cầu

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Lên đến 10

Từ ngày 7 tháng 4 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Singapore

▪ FedEx International
Priority (IP)

Thời gian vận
chuyển có thể bị
kéo dài

Từ ngày 22 tháng 1 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Úc

▪ FedEx International
Priority (IP)
▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

Thời gian vận
chuyển có thể bị
kéo dài

Từ ngày 22 tháng 1 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Miền Trung
Malaysia
[Chỉ dành cho
việc lấy hàng vào
D5, Thứ Sáu bắt
đầu từ ngày 22
tháng 1 năm
2021]

▪ Đặc khu hành chính
Hồng Kông, Trung Quốc

▪ FedEx International
Priority (IP)
▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

Thời gian vận
chuyển có thể bị
kéo dài

Cho việc lấy hàng vào mỗi Thứ
Sáu từ ngày 22 tháng 1 năm
2021 đến khi có thông báo khác

▪ Malaysia
[Chỉ các lô hàng
từ Johor Bahru]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

▪ Nam Malaysia

▪ APAC
▪ Châu Âu
▪ Trung Đông/ Tiểu lục
địa Ấn Độ/ Châu Phi
(MEISA)
▪ Toàn cầu

▪ Mông Cổ

▪ Toàn cầu

▪ Myanmar

▪ Toàn cầu

▪ Miền Trung
Malaysia

▪ FedEx International
Priority (IP)
▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)
▪ FedEx International
Economy (IE)
▪ FedEx International
Economy Freight
(IEF)
▪ TNT Special Service
▪ TNT International
Express
▪ TNT Economy
Express
▪ TNT Integrated
Direct Express (IDE
Break Bulk)
▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx
▪ Tất cả dịch vụ của
TNT
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1

Từ ngày 5 tháng 8 năm 2021
đến khi có thông báo khác

Thời gian vận
chuyển có thể bị
kéo dài

Từ ngày 22 tháng 1 năm 2021
đến khi có thông báo khác

Lên đến 7

Từ ngày 18 tháng 5 năm 2020
đến khi có thông báo khác

Lên đến 7

Từ ngày 26 tháng 7 năm 2021
đến khi có thông báo khác
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ New Caledonia

▪ Toàn cầu

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 30

Từ 28 tháng 9 năm 2021 đến
khi có thông báo khác

▪ New Zealand

▪ Canada
▪ Hoa Kỳ
▪ Mỹ Latinh, ngoại trừ:
- Anguilla
- Bolivia
- Bahamas
- Belize
- Cộng hòa Dominican
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Quần đảo Cayman
- Nicaragua
- Paraguay
- Suriname
- Quần đảo Virgin, Anh

▪ FedEx International
Priority (IP)
▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 30 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

1

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 5 ngày

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ New Zealand

▪ Philippines, ngoại
trừ:
- Cebu

Anguilla
Bolivia
Bahamas
Belize
Cộng hòa Dominican
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Quần đảo Cayman
Nicaragua
Paraguay
Suriname
Quần đảo Virgin, Anh

Thời kỳ hiệu lực

▪ Châu Âu

▪ TNT Express

1

Cho việc lấy hàng vào mỗi Thứ
Hai* bắt đầu từ ngày 5 tháng 3
năm 2020 đến khi có thông báo
khác

▪ Hoa Kỳ

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Canada
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Philippines, trừ:
- Cebu
- Các lô hàng từ
Khu vực Lấy
hàng Vùng sâu
vùng xa (OPA)
tại Luzon và các
lô hàng từ
Visayas và
Mindanao

▪ Nhật Bản

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 6 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Mỹ Latinh, ngoại trừ:
- Anguilla
- Bolivia
- Bahamas
- Belize
- Cộng hòa Dominican
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Quần đảo Cayman
- Nicaragua
- Paraguay
- Suriname
- Quần đảo Virgin, Anh
▪ Anguilla
▪ Bolivia
▪ Bahamas
▪ Belize
▪ Cộng hòa Dominican
▪ El Salvador
▪ Guatemala
▪ Guyana
▪ Honduras
▪ Quần đảo Cayman
▪ Nicaragua
▪ Paraguay
▪ Suriname
▪ Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 6 ngày

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Toàn cầu, ngoại trừ:
- Anguilla
- Bolivia
- Bahamas
- Belize
- Cộng hòa Dominican
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Quần đảo Cayman
- Nicaragua
- Paraguay
- Suriname
- Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

3

Từ ngày 15 tháng 6 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Philippines, ngoại
trừ:
- Cebu
- Các lô hàng từ
Khu vực Lấy
hàng Vùng sâu
vùng xa (OPA)
tại Luzon và các
lô hàng từ
Visayas và
Mindanao

▪ Philippines
[chỉ các lô hàng
từ Cebu]
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Philippines
[chỉ các lô hàng
từ Cebu]

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Anguilla
Bolivia
Bahamas
Belize
Cộng hòa Dominican
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Quần đảo Cayman
Nicaragua
Paraguay
Suriname
Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 6 ngày

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Philippines
[chỉ các lô hàng
từ Khu vực Lấy
hàng Vùng sâu
vùng xa (OPA) tại
Luzon và các lô
hàng từ Visayas
và Mindanao]

▪ Toàn cầu, ngoại trừ:
- Anguilla
- Bolivia
- Bahamas
- Belize
- Cộng hòa Dominican
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Quần đảo Cayman
- Nicaragua
- Paraguay
- Suriname
- Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

2

Từ ngày 1 tháng 6 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 6 ngày

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

7

Từ ngày 5 tháng 5 năm 2020
đến khi có thông báo khác

2

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Samoa

Anguilla
Bolivia
Bahamas
Belize
Cộng hòa Dominican
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Quần đảo Cayman
Nicaragua
Paraguay
Suriname
Quần đảo Virgin, Anh

▪ Toàn cầu, ngoại trừ:
- Canada
- Mỹ Latinh
- Hoa Kỳ
▪ Toàn cầu
▪ Hoa Kỳ

▪ Tất cả dịch vụ của
TNT
▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

▪ Canada
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Samoa

▪ Mỹ Latinh, ngoại trừ:
- Anguilla
- Bolivia
- Bahamas
- Belize
- Cộng hòa Dominican
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Quần đảo Cayman
- Nicaragua
- Paraguay
- Suriname
- Quần đảo Virgin, Anh
▪ Anguilla
▪ Bolivia
▪ Bahamas
▪ Belize
▪ Cộng hòa Dominican
▪ El Salvador
▪ Guatemala
▪ Guyana
▪ Honduras
▪ Quần đảo Cayman
▪ Nicaragua
▪ Paraguay
▪ Suriname
▪ Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 6 ngày

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Đặc khu hành chính
Hồng Kông, Trung Quốc

▪ TNT Express
[chỉ lô hàng khẩu
trang]
▪ TNT Express

1

Từ ngày 3 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

1

Từ ngày 13 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Singapore

▪ Hàn Quốc
▪ Đài Loan, Trung Quốc
▪ Hoa Kỳ

▪ Canada
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Singapore

▪ Mỹ Latinh, ngoại trừ:
- Anguilla
- Bolivia
- Bahamas
- Belize
- Cộng hòa Dominican
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Quần đảo Cayman
- Nicaragua
- Paraguay
- Suriname
- Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Anguilla
Bolivia
Bahamas
Belize
Cộng hòa Dominican
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Quần đảo Cayman
Nicaragua
Paraguay
Suriname
Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 5 ngày

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Đặc khu hành chính
Hồng Kông, Trung Quốc
▪ Indonesia
▪ Hàn Quốc
▪ Đài Loan, Trung Quốc
▪ Thái Lan
▪ Việt Nam
▪ Trung Quốc

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 6 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 6 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Nhật Bản

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Philippines

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

3

Từ ngày 6 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Đức
▪ Vương quốc Anh

▪ Tất cả dịch vụ
FedEx, ngoại trừ:
- FedEx International
Priority Freight
(IPF)
▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

1

Từ ngày 1 tháng 4 năm 2021 –
28 tháng 2 năm 2022

2

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
28 tháng 2 năm 2022
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Singapore

▪ Châu Ấu, ngoại trừ:
- Đức
- Vương quốc Anh

▪ Tất cả dịch vụ
FedEx, ngoại trừ:
- FedEx International
Priority Freight
(IPF)

1

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
28 tháng 2 năm 2022

▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

2

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
28 tháng 2 năm 2022

▪ Châu Âu

▪ TNT Express

1

Cho việc lấy hàng mỗi Thứ Hai*
từ ngày 19 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Hoa Kỳ

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Hàn Quốc

Thời kỳ hiệu lực

Từ ngày 10 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Canada
▪ Mỹ Latinh, ngoại trừ:
- Anguilla
- Bolivia
- Bahamas
- Belize
- Cộng hòa Dominican
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Quần đảo Cayman
- Nicaragua
- Paraguay
- Suriname
- Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Anguilla
Bolivia
Bahamas
Belize
Cộng hòa Dominican
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Quần đảo Cayman
Nicaragua
Paraguay
Suriname
Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 5 ngày

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Trung Quốc
▪ Đặc khu hành chính
Hồng Kông, Trung Quốc
▪ Nhật Bản
▪ Singapore
▪ Đài Loan, Trung Quốc

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 6 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Hàn Quốc

▪ Đức
▪ Vương quốc Anh

▪ Tất cả dịch vụ
FedEx, ngoại trừ:
- FedEx International
Priority Freight
(IPF)

1

Từ ngày 26 tháng 10 năm 2020
– 28 tháng 2 năm 2022

▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

2

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
28 tháng 2 năm 2022

▪ Tất cả dịch vụ
FedEx, ngoại trừ:
- FedEx International
Priority Freight
(IPF)

1

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
28 tháng 2 năm 2022

▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

2

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
28 tháng 2 năm 2022

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Châu Ấu, ngoại trừ:
- Đức
- Vương quốc Anh

▪ Đài Loan, Trung
Quốc

▪ Hoa Kỳ

Từ ngày 10 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Canada

▪ Mỹ Latinh, ngoại trừ:
- Anguilla
- Bolivia
- Bahamas
- Belize
- Cộng hòa Dominican
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Quần đảo Cayman
- Nicaragua
- Paraguay
- Suriname
- Quần đảo Virgin, Anh
▪ Anguilla
▪ Bolivia
▪ Bahamas
▪ Belize
▪ Cộng hòa Dominican
▪ El Salvador
▪ Guatemala
▪ Guyana
▪ Honduras
▪ Quần đảo Cayman
▪ Nicaragua
▪ Paraguay
▪ Suriname
▪ Quần đảo Virgin, Anh

Thời kỳ hiệu lực

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 6 ngày

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác
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Nơi đi

Nơi đến

▪ Đài Loan, Trung
Quốc

▪
▪
▪
▪
▪

▪ Thái Lan

Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Thời kỳ hiệu lực

Nhật Bản
Malaysia
Singapore
Hàn Quốc
Việt Nam

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 6 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Trung Quốc

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 7 tháng 5 đến khi có
thông báo khác

▪ Đức

▪ Tất cả dịch vụ
FedEx, ngoại trừ:
- FedEx International
Priority Freight
(IPF)

1

Từ ngày 26 tháng 10 năm 2020
– 28 tháng 2 năm 2022

▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

2

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
28 tháng 2 năm 2022

▪ Tất cả dịch vụ
FedEx, ngoại trừ:
- FedEx International
Priority Freight
(IPF)

1

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
28 tháng 2 năm 2022

▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)

2

Từ ngày 7 tháng 5 năm 2021 –
28 tháng 2 năm 2022

▪ Toàn cầu, ngoại trừ:
- APAC

▪ Tất cả dịch vụ của
TNT

1

Từ ngày 18 tháng 5 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ APAC, ngoại trừ:
- Trung Quốc
- Đặc khu hành chính
Hồng Kông, Trung Quốc
- Nhật Bản
- Việt Nam
▪ APAC

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 2

Từ ngày 18 tháng 5 đến khi có
thông báo

▪ Tất cả dịch vụ của
TNT

Lên đến 2

Từ ngày 18 tháng 5 đến khi có
thông báo

▪ Toàn cầu, ngoại trừ:
- APAC
- Châu Âu
- Canada
- Mỹ Latinh
- Hoa Kỳ

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 18 tháng 5 đến khi có
thông báo

▪ Hoa Kỳ

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Châu Ấu, ngoại trừ:
- Đức

▪ Thái Lan

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Canada
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Thái Lan

▪ Mỹ Latinh, ngoại trừ:
- Anguilla
- Bolivia
- Bahamas
- Belize
- Cộng hòa Dominican
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Quần đảo Cayman
- Nicaragua
- Paraguay
- Suriname
- Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 6 ngày

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 6 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

Thời gian vận
chuyển có thể bị
kéo dài

Từ ngày 22 tháng 1 năm 2021
đến khi có thông báo khác

3-4

Từ ngày 15 tháng 12 năm 2021
đến khi có thông báo khác

Anguilla
Bolivia
Bahamas
Belize
Cộng hòa Dominican
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Quần đảo Cayman
Nicaragua
Paraguay
Suriname
Quần đảo Virgin, Anh
Trung Quốc
Đặc khu hành chính
Hồng Kông, Trung Quốc
▪ Nhật Bản
▪ Việt Nam
▪ Singapore

▪ Việt Nam

▪ FedEx International
Economy (IE)
▪ FedEx International
Economy Freight
(IEF)
▪ TNT Special
Services
▪ TNT Economy
Express
▪ TNT Integrated
Direct Express (IDE
Break Bulk)
▪ TNT Economy
Express

Thời kỳ hiệu lực

▪ Tonga

▪ Toàn cầu

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

7

Từ ngày 9 tháng 11 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Vanuatu

▪ Toàn cầu

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Hơn 30

Từ ngày 18 tháng 1 năm 2022
đến khi có thông báo khác
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Việt Nam

▪ Đặc khu hành chính
Hồng Kông, Trung Quốc
▪ Nhật Bản
▪ Trung Quốc

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 6 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 6 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Singapore

▪ TNT Global Cross
Border Economy
(GCBE)
▪ TNT Special
Services
▪ TNT Economy
Express

Thời gian vận
chuyển có thể bị
kéo dài

Từ ngày 22 tháng 1 năm 2021
đến khi có thông báo khác

3-4

Từ ngày 15 tháng 12 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

3

▪ Mỹ Latinh, ngoại trừ:
- Anguilla
- Bolivia
- Bahamas
- Belize
- Cộng hòa Dominican
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Quần đảo Cayman
- Nicaragua
- Paraguay
- Suriname
- Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

3

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác
Từ ngày 10 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác
Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Việt Nam
[Chỉ các lô hàng
qua cửa khẩu
Hồ Chí Minh]

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 7 ngày

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Việt Nam
[Chỉ các lô hàng
qua cửa khẩu
Hà Nội]

▪ Hoa Kỳ

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 1 tháng 9 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Thái Lan
▪ Việt Nam
[Chỉ các lô hàng
qua cửa khẩu Hồ
Chí Minh]

▪ Hoa Kỳ
▪ Canada

Anguilla
Bolivia
Bahamas
Belize
Cộng hòa Dominican
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Quần đảo Cayman
Nicaragua
Paraguay
Suriname
Quần đảo Virgin, Anh

▪ Canada
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Việt Nam
[Chỉ các lô hàng
qua cửa khẩu
Hà Nội]

▪ Mỹ Latinh, ngoại trừ:
- Anguilla
- Bolivia
- Bahamas
- Belize
- Cộng hòa Dominican
- El Salvador
- Guatemala
- Guyana
- Honduras
- Quần đảo Cayman
- Nicaragua
- Paraguay
- Suriname
- Quần đảo Virgin, Anh

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 6 ngày

Từ ngày 5 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 26 tháng 7 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Việt Nam
[Chỉ các lô hàng
từ các tỉnh thành
cụ thể:
- An Giang
- Bà Rịa
- Bà Rịa - Vũng
Tàu
- Bạc Liêu
- Bến Tre
- Biên Hòa
- Bình Ba
- Bình Định
- Bình Dương
- Bình Phước
- Bình Thuận
- Buôn Ma Thuột
- Cà Mau
- Vịnh Cam
Ranh
- Cần Thơ
- Cao Lãnh
- Chơn Thành
- Côn Đảo

Anguilla
Bolivia
Bahamas
Belize
Cộng hòa Dominican
El Salvador
Guatemala
Guyana
Honduras
Quần đảo Cayman
Nicaragua
Paraguay
Suriname
Quần đảo Virgin, Anh

▪ Toàn cầu
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Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

- Đà Lạt
- Đak Lak
- Đăk Nông
- TP Đà Nẵng
- Đông Hà
- Đồng Hới
- Đồng Nai
- Đồng Tháp
- Gia Lai
- Hậu Giang
- Hoàng sa
- Hội An
- Huế
- Khánh Hòa
- Kiên Giang
- Kon Tum
- Lâm Đồng
- Long An
- Long Xuyên
- Mỹ Tho
- Nha Trang
- Ninh Thuận
- Phan Rang
- Phan Thiết
- Phú Quốc
- Phú Quý
- Phú Yên
- Pleiku
- Quảng Bình
- Quảng Nam
- Quảng Ngãi
- Quảng Trị
- Quy Nhơn
- Sóc Trăng
- Tam Kỳ
- Tây Ninh
- Thừa Thiên Huế
- Tiền Giang
- Trà Vinh
- Trường Sa
- Tuy Hòa
- Vĩnh Long
- Vũng Tàu]
▪ Wallis và Futuna

▪ Toàn cầu

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Thời kỳ hiệu lực

Lên đến 7

Từ ngày 6 tháng 7 năm 2020
đến khi có thông báo khác

Dịch vụ có thể bị
chậm trễ

Từ ngày 24 tháng 8 năm 2021
đến khi có thông báo khác

Nhập khẩu vào APAC
▪ Toàn cầu

▪ Úc

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT
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Dịch vụ bị ảnh hưởng

Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

▪ Úc, ngoại trừ các lô
hàng đến:
- Adelaide và Nam Úc
- Darwin và Bắc
Territory
- Perth và Tây Úc
▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Adelaide và Nam Úc]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 7 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 9 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪

Úc
[chỉ các lô hàng đến
Darwin và Bắc
Territory]
▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Perth và Tây Úc]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

3

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

4

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc, ngoại trừ các lô
hàng đến:
- Adelaide và Nam Úc
- Darwin và Bắc
Territory
- Perth và Tây Úc

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 7 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Adelaide và Nam Úc]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Darwin và Bắc Territory]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

3

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Perth và Tây Úc]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

4

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc, ngoại trừ các lô
hàng đến:
- Adelaide và Nam Úc
- Darwin và Bắc
Territory
- Perth và Tây Úc

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 7 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Adelaide và Nam Úc]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

3

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Darwin và Bắc Territory]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

4

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Perth và Tây Úc]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

5

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

Nơi đi

Nơi đến

▪ Hoa Kỳ
▪ Canada

▪ Hoa Kỳ
▪ Canada

▪ Fiji

▪ Đặc khu hành
chính Hồng
Kông, Trung
Quốc
▪ New Zealand
▪ Singapore
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Dịch vụ bị ảnh hưởng

Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

▪ Úc, ngoại trừ các lô
hàng đến:
- Adelaide và Nam Úc
- Darwin và Bắc
Territory
- Perth và Tây Úc

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

3

Từ ngày 7 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Adelaide và Nam Úc]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

4

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Darwin và Bắc Territory]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

5

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Perth và Tây Úc]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

6

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc, ngoại trừ các lô
hàng đến:
- Adelaide và Nam Úc
- Darwin và Bắc
Territory
- Perth và Tây Úc

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

3

Từ ngày 11 tháng 5 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Adelaide và Nam Úc]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

4

Từ ngày 11 tháng 5 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Darwin và Bắc Territory]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

5

Từ ngày 11 tháng 5 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Perth và Tây Úc]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

6

Từ ngày 11 tháng 5 năm 2021
đến khi có thông báo khác

Nơi đi

Nơi đến

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Brunei
Quần đảo Cook
Trung Quốc
Guam
Indonesia
Nhật Bản, ngoại
trừ:
- Okinawa
Đặc khu hành
chính Macau,
Trung Quốc
Malaysia, ngoại
trừ:
- Đông Malaysia
Philippines
Samoa
Hàn Quốc
Đài Loan, Trung
Quốc
Thái Lan
Vanuatu
Việt Nam

▪ Cambodia

Cập nhật dịch vụ do việc bùng phát COVID-19 | Đăng ngày 26/01/2022
Thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

Thời kỳ hiệu lực

41

Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Áo
Bỉ
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Cộng hòa Czech
Đan Mạch
Estonia
Phần Lan
Pháp
Đức
Hy Lạp
Hungary
Ý
Ireland
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Hà Lan
Na Uy
Ba Lan
Bồ Đào Nha
Romania
Tây Ban Nha
Slovakia
Slovenia
Thụy Điển
Thụy Sĩ
Vương Quốc Anh

▪ Úc, ngoại trừ các lô
hàng đến:
- Adelaide và Nam Úc
- Darwin và Bắc
Territory
- Perth và Tây Úc

▪

Tất cả dịch vụ của
FedEx

3

Từ ngày 7 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Adelaide và Nam Úc]

▪

Tất cả dịch vụ của
FedEx

4

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Darwin và Bắc Territory]

▪

Tất cả dịch vụ của
FedEx

5

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Perth và Tây Úc]

▪

Tất cả dịch vụ của
FedEx

6

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Costa Rica
Honduras
Mexico
Panama
Peru
Uruguay

▪ Úc, ngoại trừ các lô
hàng đến:
- Adelaide và Nam Úc
- Darwin và Bắc
Territory
- Perth và Tây Úc

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 16 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Adelaide và Nam Úc]
▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Darwin và Bắc Territory]
▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Perth và Tây Úc]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

3

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

4

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác
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Dịch vụ bị ảnh hưởng

Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Adelaide và Nam Úc]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Darwin và Bắc Territory]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Perth và Tây Úc]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

3

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

Nơi đi

Nơi đến

▪ APAC, ngoại trừ:
- Brunei
- Cambodia
- Quần đảo Cook
- Trung Quốc
- Fiji
- Polynesia, Pháp
- Guam
- Đặc khu hành
chính Hồng
Kông, Trung
Quốc
- Indonesia
- Nhật Bản, ngoại
trừ Okinawa
- Đặc khu hành
chính Macau,
Trung Quốc
- Malaysia, ngoại
trừ Đông
Malaysia
- New Caledonia
- New Zealand
- Philippines
- Samoa
- Singapore
- Hàn Quốc
- Đài Loan, Trung
Quốc
- Thái Lan
- Vanuatu
- Việt Nam
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Dịch vụ bị ảnh hưởng

Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Adelaide và Nam Úc]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Darwin và Bắc Territory]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Perth và Tây Úc]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

3

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Adelaide và Nam Úc]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Darwin và Bắc Territory]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc
[chỉ các lô hàng đến
Perth và Tây Úc]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

3

Từ ngày 20 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Úc

▪ Tất cả dịch vụ của
TNT

1

Từ ngày 15 tháng 3 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Brunei

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT
▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

5

Từ ngày 30 tháng 8 năm 2021
đến khi có thông báo khác
Từ ngày 11 tháng 5 năm 2021
đến khi có thông báo khác

Nơi đi

Nơi đến

▪ Châu Âu, ngoại
trừ:
- Áo
- Bỉ
- Bulgaria
- Croatia
- Cyprus
- Cộng hòa
Czech
- Đan Mạch
- Estonia
- Phần Lan
- Pháp
- Đức
- Hy Lạp
- Hungary
-Ý
- Ireland
- Latvia
- Lithuania
- Luxembourg
- Malta
- Hà Lan
- Phần Lan
- Ba Lan
- Bồ Đào Nha
- Romania
- Tây Ban Nha
- Slovakia
- Slovenia
- Thụy Điển
- Thụy Sĩ
- Vương Quốc
Anh
▪ Mỹ Latinh, ngoại
trừ:
- Argentina
- Brazil
- Chile
- Colombia
- Costa Rica
- Honduras
- Mexico
- Panama
- Peru
- Uruguay
▪ APAC
▪ Ấn Độ
▪ Sri Lanka
▪ Toàn cầu

▪ Cambodia

Cập nhật dịch vụ do việc bùng phát COVID-19 | Đăng ngày 26/01/2022
Thông tin có thể thay đổi mà không cần thông báo trước.

5

Thời kỳ hiệu lực

44

Dịch vụ bị ảnh hưởng

Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Thời kỳ hiệu lực

▪ Trung Quốc
[chỉ các lô hàng đến khu
vực giao hàng vùng sâu
vùng xa (ODA) tại tỉnh
Hà Nam]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Dịch vụ có thể bi
chậm trễ

Từ ngày 4 tháng 1 năm 2022
đến khi có thông báo khác

▪ Trung Quốc
[chỉ các lô hàng đến sân
bay Thâm Quyến]
▪ Trung Quốc
[chỉ các lô hàng đến
Cáp Nhĩ Tân, tỉnh Hắc
Long Giang]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Dịch vụ có thể bi
chậm trễ

Từ ngày 11 tháng 1 năm 2022
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Dịch vụ có thể bi
chậm trễ

Từ ngày 26 tháng 9 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Trung Quốc
[chỉ các lô hàng qua cửa
khẩu Hạ Môn]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Thời gian giao
hàng có thể bị
chậm trễ

Từ ngày 2 tháng 9 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Trung Quốc
[chỉ các lô hàng đến Đại
Liên, tỉnh Liêu Ninh]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Thời gian vận
chuyển có thể bị
kéo dài

Từ ngày 8 tháng 1 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Trung Quốc
[chỉ các lô hàng đến
Thương Châu, Hàm
Đan, Hành Thủy, Thạch
Gia Trang và Hình Đài,
Tỉnh Hà Bắc]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

2

Từ ngày 4 tháng 2 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ APAC
▪ Châu Âu
▪ Trung Đông/Tiểu
lục địa Ấn Độ/
Châu Phi
(MEISA)

▪ Đông Trung Quốc

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Từ ngày 19 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Toàn cầu

▪ Quần đảo Cook

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

7

Từ ngày 20 tháng 4 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Toàn cầu

▪ Fiji

▪ Tất cả dịch vụ của
TNT

Lên đến 5

Từ ngày 16 tháng 6 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx
▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

3

Từ ngày 7 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác
Từ ngày 9 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

Nơi đi

Nơi đến

▪ Toàn cầu

▪ Hoa Kỳ
▪ Canada
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Nơi đi
▪
▪
▪
▪
▪
▪

▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Úc
Brunei
Quần đảo Cook
Trung Quốc
Guam
Đặc khu hành
chính Hồng
Kông, Trung
Quốc
Indonesia
Nhật Bản, ngoại
trừ:
- Okinawa
Đặc khu hành
chính Macau,
Trung Quốc
Malaysia, ngoại
trừ:
- Đông Malaysia
New Zealand
Philippines
Samoa
Singapore
Hàn Quốc
Đài Loan, Trung
Quốc
Thái Lan
Việt Nam
Áo
Bỉ
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Cộng hòa Czech
Đan Mạch
Estonia
Phần Lan
Pháp
Đức
Hy Lạp
Hungary
Ý
Ireland
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Hà Lan
Na Uy
Ba Lan
Bồ Đào Nha
Romania
Tây Ban Nha
Slovakia
Slovenia
Thụy Điển

Nơi đến

▪ Fiji

Dịch vụ bị ảnh hưởng

Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Thời kỳ hiệu lực

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

4

Từ ngày 7 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ All FedEx services

4

Từ ngày 7 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác
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Nơi đi
Thụy Sĩ
Vương Quốc Anh
Argentina
Brazil
Chile
Costa Rica
Cộng hòa
Dominican
▪ Mexico
▪ Toàn cầu
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Fiji

▪ All FedEx services

3

▪ Polynesia, Pháp

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Lên đến 30 ngày

Từ ngày 7 tháng 4 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Guam

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

4

Từ ngày 23 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Đặc khu hành chính
Hồng Kông, Trung Quốc

▪ Chỉ dịch vụ FedEx
[chỉ lô hàng khẩu
trang]
▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

2

Từ ngày 12 tháng 2 năm 2020
đến khi có thông báo khác

1

Cho việc lấy hàng vào mỗi Thứ
Sáu bắt đầu từ ngày 3 tháng 8
năm 2020 đến khi có thông báo
khác
Từ ngày 1 tháng 6 năm 2020
đến khi có thông báo khác

Thời kỳ hiệu lực

Từ ngày 16 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Canada
▪ Mỹ Latinh
▪ Hoa Kỳ

▪ Đặc khu hành chính
Hồng Kông, Trung Quốc

▪ Toàn cầu

▪ Indonesia

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

1

▪ Nhật Bản
[chỉ các lô hàng đến
Hokkaido]
▪ Nhật Bản
[chỉ các lô hàng đến
Kyushu]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

3

Từ ngày 18 tháng 1 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
TNT

1

Từ ngày 8 tháng 4 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Nhật Bản
[chỉ các lô hàng đến
Khu vực Giao hàng
Vùng sâu vùng xa
(ODA) tại Kyushu]
▪ Nhật Bản
[chỉ các lô hàng qua
cửa khẩu Okinawa]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

Cho mỗi giao hàng vào Thứ Hai
hàng tuần từ ngày 8 tháng 4
năm 2020 đến khi có thông báo
khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

Lên đến 5

Từ ngày 27 tháng 4 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Lào

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Lên đến 5

Từ ngày 12 tháng 7 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Canada
▪ Mỹ Latinh
▪ Hoa Kỳ

▪ Đặc khu hành chính
Macau, Trung Quốc

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

1

▪ Toàn cầu

▪ Đông Malaysia

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Lên đến 10

Cho việc lấy hàng vào mỗi Thứ
Sáu bắt đầu từ ngày 3 tháng 8
năm 2020 đến khi có thông báo
khác
Từ ngày 7 tháng 4 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Quần đảo Marshall

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

4

Từ ngày 23 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Micronesia
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Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Toàn cầu

▪ Mông Cổ

▪ FedEx International
Priority (IP)
▪ TNT Express

Lên đến 7

▪ Myanmar

▪ Tất cả dịch vụ của
TNT

Lên đến 7

▪ New Caledonia

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

Lên đến 30

Từ ngày 28 tháng 9 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

3

Từ ngày 7 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx
▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

3

Từ ngày 9 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác
Từ ngày 9 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

3

Từ ngày 9 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

4

Từ ngày 9 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

4

Từ ngày 11 tháng 5 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Hoa Kỳ

▪ New Zealand

▪ Canada
▪ Úc
▪ Fiji
▪ Đặc khu hành
chính Hồng
Kông, Trung
Quốc
▪ Singapore
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Brunei
Quần đảo Cook
Trung Quốc
Guam
Indonesia
Nhật Bản, ngoại
trừ:
- Okinawa
Đặc khu hành
chính Macau,
Trung Quốc
Malaysiangoại
trừ:
- Đông Malaysia
Philippines
Samoa
Hàn Quốc
Đài Loan, Trung
Quốc
Thái Lan
Vanuatu
Việt Nam
Cambodia

▪ New Zealand
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Lên đến 7

1

Thời kỳ hiệu lực
Từ ngày 18 tháng 5 năm 2020
đến khi có thông báo khác
Từ ngày 24 tháng 6 năm 2020
đến khi có thông báo khác
Từ ngày 26 tháng 7 năm 2021
đến khi có thông báo khác
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Nơi đi
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Áo
Bỉ
Bulgaria
Croatia
Cyprus
Cộng hòa Czech
Đan Mạch
Estonia
Phần Lan
Pháp
Đức
Hy Lạp
Hungary
Ý
Ireland
Latvia
Lithuania
Luxembourg
Malta
Hà Lan
Na Uy
Ba Lan
Bồ Đào Nha
Romania
Tây Ban Nha
Slovakia
Slovenia
Thụy Điển
Thụy Sĩ
Vương Quốc Anh
Argentina
Brazil
Chile
Colombia
Honduras
Mexico
Panama
Peru
Uruguay

Nơi đến

Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Thời kỳ hiệu lực

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

4

Từ ngày 7 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

3

Từ ngày 16 tháng 10 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Tất cả dịch vụ của
TNT

1

Từ ngày 15 tháng 3 năm 2021
đến khi có thông báo khác

▪ Palau

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx

4

Từ ngày 23 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ Philippines
[chỉ các lô hàng đến
Cebu]

▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

3

Từ ngày 15 tháng 6 năm 2020
đến khi có thông báo khác

4

Từ ngày 23 tháng 3 năm 2020
đến khi có thông báo khác

7

Từ ngày 5 tháng 5 năm 2020
đến khi có thông báo khác

▪ New Zealand

▪ APAC
▪ Ấn Độ
▪ Sri Lanka
▪ Toàn cầu

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Saipan

▪

▪ Samoa

▪

Tất cả dịch vụ của
FedEx
Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT
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Nơi đi

Nơi đến

Dịch vụ bị ảnh hưởng

▪ Toàn cầu

▪ Singapore

▪ FedEx International
Priority Freight (IPF)
▪ FedEx International
Priority
DirectDistribution
(IPD)
▪ Tất cả dịch vụ của
TNT
▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT
▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT trong
đó các lô hàng sẽ trải
qua quy trình chính
thức của Bộ phận
Kiểm tra Xuất nhập
khẩu, Cục Quản lý
Thực phẩm và Dược
phẩm (FDA)
▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT
▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT
▪ Tất cả dịch vụ của
FedEx và TNT

▪ Quần đảo Solomon
▪ Thái Lan

▪ Tonga
▪ Vanuatu
▪ Wallis và Futuna

Thời gian vận
chuyển bổ sung
(ngày làm việc)

Thời kỳ hiệu lực

Cam kết giao
hàng sẽ được
đổi thành 1800hr

Từ ngày 21 tháng 4 năm 2020
đến khi có thông báo khác

Lên đến 7

Từ ngày 4 tháng 6 năm 2020
đến khi có thông báo khác

1

Từ ngày 18 tháng 5 năm 2020
đến khi có thông báo khác
Từ ngày 5 tháng 1 năm 2021
đến khi có thông báo khác

Thời gian vận
chuyển có thể bị
kéo dài

7
Hơn 30
Lên đến 7

Từ ngày 9 tháng 11 năm 2021
đến khi có thông báo khác
Từ ngày 18 tháng 1 năm 2022
đến khi có thông báo khác
Từ ngày 6 tháng 7 năm 2020
đến khi có thông báo khác

* Nếu lô hàng được lấy sau giờ khóa sổ, ngày lấy hàng sẽ là ngày tiếp theo.
1 Vui lòng liên hệ với nhân viên Kinh Doanh hoặc đường dây nóng Dịch Vụ Khách Hàng của chúng tôi để biết thêm chi tiết.

Tin tức mới nhất về các khu vực khác ngoài APAC
Bạn có thể đăng nhập vào fedex.com hoặc tnt.com của khu vực bạn chọn để biết thông tin mới nhất.
Dưới đây là một số liên kết để bạn tham khảo nhanh:
Pháp
Đức
Ấn Độ
Ý
Tây Ban Nha
Hoa Kỳ

fedex.com/en-fr/service-news.html
fedex.com/en-de/service-news.html
fedex.com/en-in/service-news.html
fedex.com/en-it/service-news.html
fedex.com/en-es/service-news.html
fedex.com/en-us/service-alerts.html
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