
LOGISTICS WINGO JOINT STOCK COMPANY

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

VPHN: Số 24, ngõ 342 đường Khương Đình, Q. Thanh Xuân, HN

Email: hotro@wingo.vn   - Website: https://wingo.vn

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

Phone: 0931 024 660 - Thư Wingo

1 420,000 11 185,000

2 280,000 12 180,000

3 255,000 13 180,000

4 248,000 14 180,000

5 230,000 15 180,000

6 220,000 16 180,000

7 210,000 17 180,000

8 205,000 18 180,000

9 200,000 19 180,000

10 195,000 20 180,000

Cắt hàng trước 16h00 thứ 3, thứ 5 và trước 12h00 thứ 7

Thứ 4, thứ 6, Chủ nhật

1. Khai báo hàng hóa đầy đủ thông tin, giá trị hàng qua hệ thống: https://mywingo.net

2. Mỗi kiện hàng đóng không quá 20kg cân nặng. 

3. Cước phí chưa bao VAT 10% 

4. Thời gian vận chuyển (3-5 ngày) tính từ lúc hàng bay
Không bao gồm T7, CN & các ngày lễ, và thời gian làm thủ tục giữa 2 nước.

Lịch cắt hàng:

Lịch bay:

5. Hàng sẽ so sánh giữa cân nặng thực tế (G.W) và thể tích kiện hàng theo công thức CPN Quốc tế (dài x rộng x cao/5000). 

Số kg lẻ sẽ được làm tròn tròn thành 1kg. Ví dụ: 3,2KGS làm tròn 4KGS.

0. Qúy khách cần cung cấp số Chứng minh thư, Passport, hoặc mã số thông quan cá nhân.

Mỗi ID tương ứng với 1 kiện hàng. Một địa chỉ được nhận tối đa 3 Kiện hàng

Bảng giá tuyến Việt Nam - Hàn Quốc 

Số kg VNĐ / KGS Số kg VNĐ / KGS



6. Thiết bị điện tử, điện thoại, laptop… giới hạn 1 người tối đa 1 sản phẩm (không kèm PIN)

7. Thuốc điều trị thông thường như đau đầu, thuốc cảm, đau bụng… và các loại thực phẩm chức năng,

mỹ phẩm,… mỗi loại giới hạn 1 người tối đa 6 chai hoặc hộp.

8. Các sản phẩm từ sữa (sữa bột, phô mai…) 1 người tối đa 5kg trong 1 kiện hàng.

9. Các loại thực phẩm thông dụng như: cá khô, mực khô, thủy hải sản khô hoặc muối, các loại nước sốt,

đồ ăn khô, bánh kẹo, mật ong… giới hạn 1 người tối đa 5kg.

10. Chúng tôi không chịu trách nhiệm nếu các loại khô, chả cá, thực phẩm ngâm chua… bị hư hỏng trong

quá trình vận chuyển. Qúy khách nên đóng gói cẩn thận, và hạn chế gửi những mặt hàng có 

thời gian bảo quản ngắn.

11. Các sản phẩm có mùi như: mắm, khô mực, chả cá. Cần được đóng gói kỹ trong chai lọ, hộp

bảo quản, để ngăn mùi.

12. Các sản phẩm có đường cần được bọc trong bịch kín, hút chân không, để tránh côn trùng xâm nhập

ảnh hưởng đến quá trình thông quan hàng hóa.

13. Các mặt hàng thuộc dạng chất lỏng, quý khách đóng gói cẩn thận trong chai lọ, thùng chuyên dung

Tránh quá trình vận chuyển bị chảy, tràn ra ngoài. Ảnh hưởng đến lô hàng (Công ty không chịu trách nhiệm)

15. Vận chuyển được các mặt hàng đông lạnh như: tôm, cá, mực, hải sản, chả cá…

Không vận chuyển hàng thịt, hoa quả, rau củ tươi

Phụ thu 1 kiện đông lạnh (đóng tối đa 20kg 1 kiện - trong thùng xốp) - 230,000 / kiện

14. Các sản phẩm  có tính chất: giòn, dễ vỡ… cần bảo quản trong hộp đựng để trách vỡ nát.

Chúng tôi không chịu trách nhiệm với các loại thực phẩm này bị vỡ trong quá trình vận chuyển.


