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Số Kgs Hàng thường
Thực phẩm, mỹ phẩm

hoá chất

Máy Móc, thiết bị có 

động cơ
NOTE

Chứng từ

Min 5Kgs 1,170,000 1,285,000 1,400,000

6 - 30 Kg

1,170,000 +

(85,000/KGS) cho mỗi kg 

tiếp theo

1,250,000 + (108,000/Kg) 

cho mỗi kg tiếp theo

1,400,000 + (135,000/kgs) 

cho mỗi Kg tiếp theo

31 - 50 Kg 82,000/Kgs 105,000/kgs 130,000/kgs

51-99 kg 68,000/kgs 91,000/kgs 115,000/kgs

100-300 kg 57,000/kgs 81,000/kgs 104,000/kgs

301-500 kg 41,000/kgs 65,000/kgs 86,000/kgs Riêng hàng động vật sống, liên hệ trực

501-999 kg 28,000/kgs 52,000/kgs 75,000/kgs tiếp để được tư vấn kỹ hơn.

1-3 tấn 650 usd/tấn 850 usd/tấn 1,050 usd/tấn

3-5 tấn 480 usd/tấn 730 usd/tấn 880 usd/tấn

5-10 tấn 420 usd/tấn 620 usd/tấn 770 usd/tấn

10-15 tấn 370 usd/tấn 570 usd/tấn 670 usd/tấn

15-20 tấn 320 usd/tấn 470 usd/tấn 570 usd/tấn

20-30 tấn 260 usd/tấn Call Call

Add: 61/31 Binh Gia Street, Ward 13, Tan Binh Dist, HCMC

LOGISTICS WINGO JOINT STOCK 

COMPANY

Hotline: 1900 3137 - Tel: (028) 9999 3137

Thời gian vận chuyển 4-6 ngày làm việc kể từ 

ngày hàng đi, tùy theo chuyến. Và hàng gom hay 

hàng nặng đi ghép xe.

Vui lòng gửi địa chỉ bằng tiếng Laos và tiếng 

Anh để hỗ trợ giao tận nơi.

Đối với hàng không bốc tay, không phát sinh chi 

phí cẩu và nâng hạ. Nhưng nếu hàng phải dùng 

cẩu thì sẽ phải tính thêm chi phí cẩu và nâng hạ. 

Tổng cộng 3 chiều. Gọi Hotline: 1900 3137, để 

được hỗ trợ cụ thể

BẢNG GIÁ VẬN CHUYỂN ĐƯỜNG BỘ TUYẾN VIỆT NAM - LAOS

780.000/Bộ giao tận nơi tại Laos

mailto:hotro@wingo.vn


NOTE: CAM KẾT BAO THUẾ, KHÔNG PHÁT SINH CHI PHÍ

• Vui lòng thanh toán 100% cước vận chuyển ngay khi gửi hàng. Hoặc 7 ngày sau khi giao hàng nếu có hợp đồng vận chuyển và lấy hóa 

đơn.

• Hàng cồng kềnh: Dài x rộng x cao/3000 = số kg

• Đối với địa chỉ ở các tỉnh khác Wingo Logistics sẽ hỗ trợ giao tận nơi qua bưu điện (cộng thêm phí)

• Gửi thành công:

 Quần áo, túi xách, giày dép có nhãn hiệu nổi tiếng

 Da cá sấu, thức ăn chăn nuôi, sữa các loại, thực phẩm chức năng, phụ tùng xe, hàng thủ công mỹ nghệ, xe đạp điện

 Máy móc, thiết bị điện tử, loa, máy phát điện, tủ điện, xe đạp, xe đạp điện…

 Các loại cây cảnh, hạt giống…

 Hàng giá trị cao: trầm hương, yến sào...

Hàng đi các tỉnh tại khác tại Lào khoảng cách từ Vientiane (Viêng Chăn) đến các tỉnh khoảng cách cứ

  100km = 10% cước.

Trên 30 tấn liên hệ trực tiếp để được giá tốt

Hàng hoá từ Laos về Việt Nam sẽ tính giá gấp 1,5 lần hàng xuất Khách hàng vận chuyển thường xuyên vui lòng liên hệ 

Hotline: 1900 3137


