
Số Kgs Cước VNĐ
Hàng nặng từ 21kg 

trở lên
Dịch vụ (3-5 ngày) Dịch vụ (7-9 ngày)

0.5 752,088 21 - 30 280,000 255,000

1 886,925 31 - 45 270,000 245,000

1.5 1,021,763 46 - 70 260,000 230,000

2 1,156,600 71 - 100 255,000 222,000

2.5 1,291,438 101 - 300 235,000 205,000

3 1,426,275 301 - 500 210,000 180,000

3.5 1,561,113 501 - 1000 175,000 165,000

4 1,695,950 1000KG++ 165,000 157,000

4.5 1,830,788

5 1,965,625 NOTE

5.5 2,085,975

6 2,214,950

6.5 2,343,925

7 2,472,900

7.5 2,651,875

8 2,780,850

8.5 2,909,825

9 3,138,800

9.5 3,267,775

10 3,396,750

10.5 3,576,480

11 3,703,110

11.5 3,829,740

12 3,956,370

12.5 4,133,000

13 4,259,630

13.5 4,386,260

14 4,562,890

14.5 4,652,000

15 4,722,350

2. Đối với hàng thịt, trứng, sữa: Phụ thu thêm (10% x giá bán)

3. Mỗi một BILL hàng chỉ đi được (10% - 20%) những loại 

hàng khó như: thịt, trứng, sữa.

4. Cân nặng mỗi kiện tối đa 30 kgs / kiện. Hàng thường xuất 

không giới hạn số kgs.

5. Với hàng khó (thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng), 

mỗi bill đi tối đa 50kgs.

6. Những mặt hàng có PIN. Liên hệ Hotline: 1900 3137, hoặc 

liên hệ Sales Log để được hỗ trợ.

7. Không nhận vận chuyển các mặt hàng dễ gây cháy nổ, hàng 

nằm trong danh mục cấm, thuốc lá (bao gồm cả thuốc lá điện 

tử), thuốc Tây…

8. Hàng hóa sẽ so sánh giữa cân nặng thực tế (G.W) và cân 

nặng quy đổi từ thể tích. Theo công thức tính (dài x rộng x cao) 

/ 5000 (đơn vị: cm)

9. Hàng xuất đồng giá từ 2 đầu: HỒ CHÍ MINH & HÀ NỘI. 

Những tỉnh thành khác vui lòng gửi hàng về 2 Văn phòng tại 

HCM & HÀ NỘI.

Email: hotro@wingo.vn

BẢNG GIÁ CHUYÊN TUYẾN UAE (United Arab Emirates)

I. KHAI BÁO & THUẾ NHẬP KHẨU

1. Bảng giá chưa bao gồm (10% VAT) và thuế nhập khẩu tại 

UAE.

2. Bảng giá bao thủ tục và thuế nhập tại UAE (dành cho hàng 

hóa có giá trị khai báo dưới 150 USD)

3. Thuế nhập khẩu tại UAE (5% x giá trị đơn hàng).

4. Mỗi lô hàng (shipment) cần đính kèm hàng 2 bản invoice, 

mỗi invoice khai không quá 150 USD để thuế đánh là ít nhất.

5. Một lô hàng 50 kgs với những loại hàng giá trị không cao 

(thực phẩm, quần áo,...) có thể khai tầm 70 - 75 USD.

II. VỀ HÀNG HÓA:

Có thể đi được nhiều loại mặt hàng (hàng fake, hàng thịt, 

trứng, sữa,..) cụ thể:

1. Đối với hàng thực phẩm bình thường, hàng fake (hàng nhái). 

Áp dụng giá như trong bảng giá. Tuy nhiên chúng tôi KHÔNG 

KHUYẾN KHÍCH khách hàng, lạm dụng và gửi với số lượng 

quá nhiều.

Wingo Logistics Joint Stock Company

61/31 Binh Gia Str, Ward 13, Tan Binh Dist

700000 Ho Chi Minh City

Hotline: 1900 3137 https://wingo.vn

mailto:hotro@wingo.vn
https://wingo.vn/


15.5 4,811,043

16 4,936,500

16.5 5,053,750

17 5,221,000

17.5 5,338,250

18 5,455,500

18.5 5,672,750

19 5,890,000

19.5 6,107,250

20 6,224,500

2. Đối với hàng thịt, trứng, sữa: Phụ thu thêm (10% x giá bán)

3. Mỗi một BILL hàng chỉ đi được (10% - 20%) những loại 

hàng khó như: thịt, trứng, sữa.

4. Cân nặng mỗi kiện tối đa 30 kgs / kiện. Hàng thường xuất 

không giới hạn số kgs.

5. Với hàng khó (thực phẩm, mỹ phẩm, thực phẩm chức năng), 

mỗi bill đi tối đa 50kgs.

6. Những mặt hàng có PIN. Liên hệ Hotline: 1900 3137, hoặc 

liên hệ Sales Log để được hỗ trợ.

7. Không nhận vận chuyển các mặt hàng dễ gây cháy nổ, hàng 

nằm trong danh mục cấm, thuốc lá (bao gồm cả thuốc lá điện 

tử), thuốc Tây…

8. Hàng hóa sẽ so sánh giữa cân nặng thực tế (G.W) và cân 

nặng quy đổi từ thể tích. Theo công thức tính (dài x rộng x cao) 

/ 5000 (đơn vị: cm)

9. Hàng xuất đồng giá từ 2 đầu: HỒ CHÍ MINH & HÀ NỘI. 

Những tỉnh thành khác vui lòng gửi hàng về 2 Văn phòng tại 

HCM & HÀ NỘI.


