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Số kg VNĐ/kgs
Phí ship nội địa UK 

(Vnđ/ Kiện)
Số kg VNĐ/Kgs

Phí ship nội địa UK 

(Vnđ/ Kiện)

Min 2kgs 780.000 Min 2kgs 780.000

3 - 5kgs 470,000/kgs 3 - 5kgs 470,000/kgs

6 - 8kg 380,000/kg 6 - 8kg 380,000/kg

9 - 10kg 370,000/kg 9 - 10kg 370,000/kg

11 - 15kg 360,000/kg 11 - 15kg 360,000/kg

16 - 20kg 355,000/kg 16 - 20kg 355,000/kg

21 25kg 350,000/kg 21 25kg 350,000/kg

26 - 30kg 345,000/kg

31 - 44kg 295,000/kg Miễn phí 31 - 44kg 315,000/kg Miễn phí

45 - 99kg 290,000/kg Miễn phí 45 - 99kg 310,000/kg Miễn phí

100 - 299kg 285,000/kg Miễn phí 100 - 299kg 305,000/kg Miễn phí

300 - 500kg 255,000/kg Miễn phí 300 - 500kg 275,000/kg Miễn phí

NOTE

III. Hàng nhận có điều kiện

1. Sơn móng tay: Phải gửi kèm với hàng khác và chiếm tối đa 50% kiện hàng

2. Đồ có chữ các thương hiệu nổi tiếng: Phải cắt mác, phải mix với hàng khác và chiếm tối đa 50% kiện hàng.

3. Thuốc đặc trị cần có đơn bác sĩ: Phải gửi kèm với hàng khác và chiếm tối đa 20% kiện hàng. Thực phẩm chức 

năng không cần.

4. Hạt giống: Phải gửi kèm với hàng khác và chiếm tối đa 20% kiện hàng

5. Nếu kiện hàng có những đồ khó gửi này thì tổng các loại đồ khó gửi chiếm tối đa 2/3 kiện hàng, còn lại phải 

là hàng thông thường.

IV. Hàng không nhận vận chuyển

1. Đồ tươi, đồ có hạn sử dụng dưới 3 tháng

Qúy khách vui lòng: Khai báo hàng hóa trước khi gửi, qua link: https://mywingo.net

I. Bảng giá đã bao thủ tục và thuế nhập khẩu tại UK (United Kingdom)

II. Yêu cầu hàng hóa

1. Thực phẩm: Hút chân không để tránh mốc, bốc mùi làm ảnh hưởng đến cả lô hàng

2. Các mặt hàng chất lỏng: Đóng vào thùng xốp chắc chắn và gia cố phần nắp thật chắc chắn để tránh rò rỉ

3. Đồ dễ vỡ như cơm cháy, bánh cu đơ, miếng, phở: Đóng vào thùng xốp.

4. Hàng có PIN vui lòng liên hệ Hotline: 1900 3137 để được tư vấn cụ thể.

5. Hàng nhẹ (cồng kềnh), quy đổi theo công thức: (Dài x Rộng x Cao) / 6000 (đơn vị: Cm)

Xuất từ HỒ CHÍ MINH  (7 - 10 days) Xuất từ HÀ NỘI (7-10 days)

300,000 vnđ 300,000 vnđ

400,000 vnđ 400,000 vnđ

500,000 vnđ 500,000 vnđ
26 - 30kg 345,000/kg

Wingo Logistics Joint Stock Company

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

700000 Ho Chi Minh City

Email: hotro@wingo.vn

Bảng giá chuyên tuyến Vietnam - UK
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X. Trường hợp hàng sang chậm hơn dự kiến

1. Toàn hệ thống luôn cố gắng cẩn thận, chi tiết nhất có thể để đưa hàng đến tay người nhận nhanh nhất có thể.

2. Tuy nhiên, vẫn có nhiều rủi ro từ nhiều phía như đối tác vận chuyển, hải quan, sân bay, hãng bay... khiến cho 

kiện hàng không đến được người nhận trong khoảng thời gian dự kiến.

3. Wingo Logistics KHÔNG BỒI THƯỜNG trong trường hợp hàng sang chậm. Hàng quan trọng và cần gấp: 

Bạn nên sử dụng dịch vụ chuyển phát nhanh như DHL, UPS, Fedex...

VIII. Trường hợp mất hàng và khách không mua bảo hiểm

1. Khách được hoàn lại tiền cước vận chuyển

2. Khách được bồi thường thêm 50% giá trị khai báo của hàng lúc gửi hoặc 50% tiền cước vận chuyển tuỳ số 

nào nhỏ hơn

IX. Trường hợp kiện hàng có hàng cấm / hàng không gửi được

1. Wingo Logistics KHÔNG BỒI THƯỜNG trong trường hợp kiện hàng có hàng cấm, hàng tuyệt đối không gửi 

được dẫn đến việc cơ quan chức năng thu giữ một phần hoặc toàn bộ hàng.

Phí Bảo hiểm: (6% * giá trị hàng hóa)

2. Qúy khách khai báo giá trị hàng hóa của mình trước khi gửi. Hoặc khai báo qua hệ thống của  

Wingo Logistics theo đường Link: https://mywingo.net/

VII. Trường hợp mất hàng và khách có mua bảo hiểm

1. Khách được hoàn lại tiền cước vận chuyển

2. Khách được bồi thường toàn bộ giá trị khai báo của hàng lúc gửi

V. Bảng giá chưa bao gồm 10% VAT

VI. Với những khách hàng xuất CHÍNH NGẠCH, có tờ khai hải quan vui lòng liên hệ

Hotline: 1900 3137. Hoặc gửi email: hotro@wingo.vn để được hướng dẫn và tư vấn cụ thể

Chính sách bồi thường & bảo hiểm
Wingo Logistics khuyến khích quý khách hàng, có trách nhiệm với kiện hàng của mình. Cụ thể:

1. Khi gửi hàng có GIÁ TRỊ. Vui lòng mua bảo hiểm hàng hóa

2. Thuốc lào, thuốc lá, bao gồm cả thuốc lá điện tử

3. Đồ có cồn như cồn, rượu, bia

4. Chai xịt sắt, đồ dễ cháy nổ, đồ có biểu tượng hình ngọn lửa ý chỉ đồ dễ cháy nổ

5. Đồ trang sức, đồ mỹ ký, đồ có giá trị tính ra hơn 20 triệu/kg

6. Đồ có ý nghĩa tinh thần mà nếu không may có rủi ro thất lạc không thể quy đổi ra giá trị để bồi thường
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