
LOGISTICS JOINT STOCK COMPANY WINGO 

61/31 Binh Gia Str, Ward 13, Tan Binh Dist, Ho Chi Minh City, Viet nam

Website: www.wingo.vn Email: hotro@wingo.vn

Tel: +84.28.99993137 Fax: +84.28.99993137

Office in Vietnam (7 locations)

Kg 0.80% Server: $20/cái

Kg 2%

Thuốc, thực phẩm chức năng, 

vitamin…
$ 8.6 ~ $ 10.9 Kg 0.80%

Kg 0.80%

Nước hoa $ 9.5 ~ $ 12 Kg 0.80%

Kg 0.80%

Giày dép, túi xách, ví, thắt lưng $ 8.6 ~ $ 10.5 Kg 0.80%

Kg 0.80%

Đồ dùng cho em bé: nôi, xe đẩy, đồ 

chơi không điện
$ 8.5 ~ $ 10 Kg 0.80%

Đơn vị tính Phí bảo hiểm Phụ thu

Sữa, bánh kẹo $ 8.5 ~ $ 10 Kg 0.80%

Linh kiện máy tính $ 8.6 ~ $ 10.9

Mắt kính $ 8.6 ~ $ 10.9

Mỹ phẩm: Sữa tắm, Lotion, Kem 

dưỡng da, Kem chống nắng, Serum, 

Dầu gội

$ 8.6 ~ $ 10.9

Quần áo $ 8.5 ~ $ 10

Xong nồi, dụng cụ nhà bếp $ 8.5 ~ $ 10

Chủng loại hàng hóa Đơn giá

Bảng giá vận chuyển hàng từ Mỹ (USA) về Việt Nam (VN)



Kg 0.80%

Kg 0.80%

Xe đạp $ 8.6 ~ $ 10.9 Kg 0.80%
Xe đạp: $40/ nguyên chiếc

Sườn xe đạp: $20/cái

Kg 0.80%

Đồ dùng thể thao, tennis, golf $ 8.6 ~ $ 10.9 Kg 0.80% Gậy golf: $5/cây

Kg 2%

Đĩa CD, đĩa than, DVD ca nhạc $ 8.6 ~ $ 10.9 Kg 0.80%

Cái 2%

Đồng hồ treo tường, để bàn $ 8.6 ~ $ 10.9 Kg 0.80%

Cái 0.80%

Loa, amply $ 8.6 ~ $ 10.9 Kg 0.80%

Cái 2% $ 30/cái

Máy tính bảng $ 75 ~ $ 90 Cái 2% $ 30/cái

Điện thoại $ 75 ~ $ 90 Cái 2%
Iphone Series 12 phụ thu 

$100/cái

Thiết bị văn phòng: máy in, scan, fax, 

photo, máy chiếu, camera, chống 

trộm, chấm công

$ 8.6 ~ $ 10.9

Điện tử: thiết bị âm thanh, video game $ 8.6 ~ $ 10.9

Đồ nội thất, trang trí nội - ngoại thất $ 8.6 ~ $ 10.9

Máy ảnh (du lịch, DSLR), ống kính $ 17 ~ $ 24

Đồng hồ đeo tay $ 10.2 ~ $ 11.4

Ipod touch, máy nghe nhạc mp3 mini $ 8.9 ~ $ 15.8

Laptop $ 75 ~ $ 90



Kg 0.80%

Trang sức giả (dưới 50$) $ 10 ~ $ 13.1 Kg 2%

Kg 0.80%
Mâm xe oto (>$300)

$20/cái

Máy móc thiết bị y tế $17 Kg 0.80%

Thiết bị điện công nghiệp $ 8.4 ~ $ 10.8 Kg 0.80%
Bếp điện từ (Đức)

40 EUR /cái

Xe mô hình, máy bay đồ chơi $ 8.4 ~ $ 11.6

Thiết bị cơ khí công nghiệp $ 8.3 ~ $ 10.4

Qúy khách vui lòng đóng gói, và dán nhãn 
đầy đủ thông tin lên kiện hàng
“Tên người nhận” + WINGO HO CHI MINH
Địa chỉ tại Việt Nam:
Số điện thoại:
Ghi chú (nếu có):

Warehouse in the US
Address: 9780 Walnut St #170
Dallas, TX 75243
Phone US: +1 469-779-7269
Hotline VN: 1900 3137
Phone VN: 0978 742 199 - 0931 024 660

Những mặt hàng không nhận vận chuyển về Việt Nam

I. Mặt hàng không nhận gửi bao gồm: Ấn phẩm, vật phẩm, hàng hóa mà Việt Nam cấm lưu thông, cấm xuất nhập khẩu hoặc ấn 
phẩm, vật phẩm, hàng hóa mà nước nhận cấm nhập khẩu; vật chất gây nổ, gây cháy, gây nguy hiểm; vật chất làm mất vệ sinh, ô 
nhiễm môi trường; tiền Việt Nam, ngoại tệ; giấy tờ có giá trị bằng tiền Việt Nam hoặc ngoại tệ; bưu gửi chứa nhiều bưu gửi cho 
nhiều người khác nhau.
II. Những vật phẩm có nguồn gốc phi pháp, hoặc có nguồn gốc không rõ ràng mà không chứng minh được nguồn gốc thì sẽ bị cơ 
quan chức năng tịch thu và không được bồi thường. Hàng hóa mua bằng Giftcard, các loại thẻ quà tặng, đồng tiền ảo.
III. Nếu khách hàng cố tình gửi các bưu phẩm hàng hóa kể trên thì khi cơ quan chức năng hoặc Wingo Logistics phát hiện thì 
khách hàng sẽ chịu trách nhiệm liên đới trước pháp luật.
IV. Hàng nhận tại Kho của Wingo Logistics tại trụ sở HỒ CHÍ MINH. Những địa chỉ ở các tỉnh khác, vui lòng nhận hàng và thanh toán 
phí giao hàng nội địa. Thanh toán cước phí tại đầu Việt Nam. Trường hợp thanh toán tại US, vui lòng liên hệ để được hỗ trợ.


