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10-30 kg

30-50 kg

Các mốc kg

Dưới 10kg

Hàng đặc biệt

Thực phẩm chức năng

Nước hoa, kính, son, phấn

Đồ uống có cồn <£100

50-100 kg

100+ kg

£6.8

£6.5

£6.3

Liên hệ200kg++

Ship tận nơi đến các tỉnh thành và các huyện ở Hà Nội

* Địa chỉ cách Hà Nội dưới 300 km: £0.7/kg

* Địa chỉ cách Hà Nội trên 300 km: £1/kg

* Gửi xe khách từ bến xe Gia Lâm về Hải Phòng, Quảng 

Ninh, Nghệ An và một số tỉnh phía Bắc: Công gửi xe khách 

£2. Người nhận trả cước xe khách lúc nhận hàng.

* Gửi xe khách từ bến xe khác: Công gửi xe khách £5. 

Người nhận trả cước xe khách lúc nhận hàng

Ship tận nơi đến các quận HN + huyện Gia Lâm

* Kiện dưới 5 kg: £1/kiện

* Kiện 5-10 kg: £2/kiện

* Kiện 10-30 kg: £3/kiện

* 30-100 kg: £5/chuyến

* 100+ kg: £10/chuyến

Nhận hàng tận nơi VP Wingo Hồ Chí Minh

* £1/kg

* Các tỉnh thành khác chịu phí ship nội địa của bưu điện 

hoặc các đơn vị vận chuyển nội địa khác.
£30 + phụ thu 2% giá trị

Phụ thu (£/kg)

Nhận hàng tại VP Wingo Hà Nội

Phụ thu £1/kg

£12/kg

£12/kg. Số lượng nhiều: Liên hệ

Đồ uống có cồn >£100

Hàng hiệu hoặc có giá trị 

£200+/kg

Điện thoại, laptop, máy ảnh 

(tuỳ giá trị)

£12/kg + 2% giá trị

Phụ thu 2% giá trị

Cước phí (£/kg)

£8

£7

Bảng giá vận chuyển từ UK - Việt Nam



REMARK

3. Qúy khách khai báo hàng hóa và giá trị hàng qua ứng dụng: https://mywingo.net

LABEL

Name: Name: [Tên người nhận tại Việt Nam]

Address 1: Địa chỉ:

Address 2: TP/ huyện: 

Tỉnh:

Phone: Phone: 

 SE9 6BJ London

07475881212

TT MERIDIAN 2161 LIMITED

1. Trong trường hợp mất hàng và khách không mua bảo hiểm, khách hàng (1) không phải trả cước vận chuyển và (2) được đền bù thêm 

50% tiền cước vận chuyển hoặc giá trị hàng tuỳ số nào nhỏ hơn.

2. Trong trường hợp mất hàng và khách có mua bảo hiểm, khách hàng (1) không phải trả cước vận chuyển và (2) được đền bù toàn bộ giá 

trị khai báo của hàng. Phí bảo hiểm thông thường là 2%, một số hàng đặc biệt có thể có mức phí bảo hiểm cao hơn

4. Qúy khách tạo label, đầy đủ thông tin, gồm: Địa chỉ kho nhận tại UK & thông tin địa chỉ người nhận tại Việt Nam, dán lên trên kiện hàng, và 

chụp lại hình ảnh kiện hàng của mình. 

THU WINGO

61 Eltham Green Road


