
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

SỐ KG
HO CHI MINH (SGN)

(VNĐ/KG)
SỐ KG

HA NOI (HAN)

(VNĐ/KG)

1KG 1.130.000 1KG 1.130.000

2 1.550.000 2 1.550.000

3 1.670.000 3 1.670.000

4 1.780.000 4 1.780.000

5-9 330,000 5-9 320,000

10-19 255,000 10-19 240,000

20-29 250,000 20-29 235,000

30-49 238,000 30-49 206,000

50-99 225,000 50-99 200,000

100-299 203,000 100-299 178,000

NOTE

Lịch bay từ Hà Nội đi JP: Thứ 2,4,6 hàng tuần (cut off trước 16h chiều 1 ngày trước ngày bay)

Không nhận các hàng cấm (HÀNG FAKE): Là các hàng có in hình, chữ, kí hiệu lên đồ

Thời gian phát hàng từ 4-6 ngày tính từ hôm sau khi hàng đi, không tính ngày nghỉ, lễ, tết

Hoặc lâu hơn vì lí do hải quan

Miễn phí pickup và đóng thùng.

Thời hạn thanh toán: Thanh toán trước khi hàng được xuất đi.

Bảng giá đã bao gồm phí ship nội địa Nhật Bản + thuế nhập khẩu Nhật

Số KG VNĐ/KG SỐ KG VNĐ/KG

1 1,030,000 6.5 420,000

1.5 775,000 7 405,000

2 675,000 7.5 400,000

2.5 645,000 8 385,000

3 625,000 8.5 373,000

3.5 580,000 9 350,000

4 545,000 9.5 345,000

4.5 525,000 10-15 315,000

5 495,000 15.5-20 295,000

5.5 470,000

6 460,000

 Vietnam - Japan (Hàng thực phẩm khô, mỹ phẩm)

20.5 285,000

NOTE:

1. Giá trên bao gồm mọi chi phí thuế, hải quan, bao thuế, người nhận chỉ việc nhận hàng

2. Thời gian giao hàng từ 7-10 ngày không tính vào thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ ngày tết.

3. Công ty không chịu trách nhiệm vói hàng ôi thiu, hết hạn, hư hỏng vì lý do bất khả kháng như: hủy chuyến bay, dịch bệnh, 

thiên tai, hải quan...

4. Yêu cầu khai đúng đủ số lượng chủng loại khi gửi hàng, giá trị để chúng tôi đền bù nếu xảy ra mất mát nếu khai sai hải quan 

thu giữ  công ty không chịu trách nhiệm.

5. Cân nặng tính theo khối lượng hoặc trọng lượng, cái nào lớn hơn tính (Dài x Rộng x Cao/5000).

6. Yêu cầu đóng gói cẩn thận với hàng dễ hỏng, vỡ, thực phẩm cá, tôm, mực khô hút chân không.

7. Một tuần một chuyến, tùy vào lượng hàng có thể bay nhiều hơn. Yêu cầu khách hàng phải gửi hàng cho công ty trước ngày 

bay 2 ngày.

 Vietnam - Japan (Hàng thường)

Cước tính trên từng KGS



Số KG VNĐ/KG SỐ KG VNĐ/KG

1 840,000 8 300,000

2 555000 9 295,000

3 440000 10 291,000

4 385000 11-15 275,000

5 340000 16-20 260,000

6 320000 21-25 255,000

7 305000 26-30 240,000

 Vietnam - Japan (Hàng khó)

NOTE:

Timeline vận chuyển từ 15-20 NGÀY, không tính thứ 7, CN & các ngày nghỉ lễ 2 nước.

1. Đối với dịch vụ đi nhanh, tính chẵn 0,5kg và 1kg. Dịch vụ đi chậm, tính chẵn 1kg

2. Vận chuyển được các mặt hàng từ thịt: Đóng gói cẩn thận, khai báo đúng. Hàng thịt đi vẫn có rủi ro từ 2-3%. 

Nếu hải quan nước nhập phát hiện, sẽ tiêu hủy các mặt hàng từ thịt. Những mặt hàng khác vẫn phát bình thường. 

3. 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)

4. Không khiếu nại, bồi thường đối với các mặt hàng làm từ thịt gửi đi

5. Các mặt hàng Gốm sứ, dễ vỡ. Qúy khách tự đóng gói, kiện gỗ hoặc thùng xốp. Bể vỡ công ty

không chịu trách nhiệm.

 6. Đối với mỹ phẩm. Mỗi loại không quá 24 sản phẩm trong 1 kiện hàng. Nếu 1 Sản phẩm nhiều hơn

24 PCS. Phải tách ra 2 kiện

7. Mỗi kiện hàng cân nặng tối đa 30KGS

8. Phụ thu các khu vực khác ngoài Hà Nội: 25,000/Kg.

9. Giá chưa bao 10% VAT

NOTE:

1. Giá trên bao gồm mọi chi phí thuế, hải quan, bao thuế, người nhận chỉ việc nhận hàng

2. Thời gian giao hàng từ 7-10 ngày không tính vào thứ bảy, chủ nhật, ngày lễ ngày tết.

3. Công ty không chịu trách nhiệm vói hàng ôi thiu, hết hạn, hư hỏng vì lý do bất khả kháng như: hủy chuyến bay, dịch bệnh, 

thiên tai, hải quan...

4. Yêu cầu khai đúng đủ số lượng chủng loại khi gửi hàng, giá trị để chúng tôi đền bù nếu xảy ra mất mát nếu khai sai hải quan 

thu giữ  công ty không chịu trách nhiệm.

5. Cân nặng tính theo khối lượng hoặc trọng lượng, cái nào lớn hơn tính (Dài x Rộng x Cao/5000).

6. Yêu cầu đóng gói cẩn thận với hàng dễ hỏng, vỡ, thực phẩm cá, tôm, mực khô hút chân không.

7. Một tuần một chuyến, tùy vào lượng hàng có thể bay nhiều hơn. Yêu cầu khách hàng phải gửi hàng cho công ty trước ngày 

bay 2 ngày.


