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BẢNG GIÁ CHUYÊN TUYẾN HCM - HONG KONG
SỐ KGS

CƯỚC PHÍ VNĐ

1 kgs

1,175,000

2 kgs

1,255,000

3 kgs

1,350,000

4 kgs

1,430,000
GIÁ VNĐ/KG

5-10 kgs

297.000 /KG

11 - 25 kg

240.000 /KG

26 - 45 kg

220.000 /KG

45 - 100 kg

210.000 /KG

100 - 300 kg

190.000 /KG

REMARK:
Các loại hàng hóa phát sinh phụ thu hải quan
+ Hàng nhái: 10,000 VND / kg (chưa VAT)
+ Hàng sách: 5,000 vnd / kg (chưa VAT)
+ Hàng que test y tế: 30,000 VND / kg (chưa VAT)
+ Hàng salonpas, thuốc tây: 30,000 VND / kg (chưa VAT)
+ Hàng yến: 120,000 VND / kg (chưa VAT) (khai là thạch mất mát không khiếu nại)
+ Máy móc (không phải điện tử): 5,000 VND / kg (chưa VAT)
+ Linh kiện điện tử: cần check cụ thể là mặt hàng gì vì tùy vào loại hàng giá sẽ khác nhau
+ Thực phẩm chức năng: 10,000 VND / kg (chưa VAT)
Thời gian nhận hàng từ 1-3 ngày kể từ ngày bay
Nhận các loại thực phẩm, mỹ phẩm , thực phẩm chức năng cho cá nhân mỗi bill không quá 20 kgs (thực phẩm trừ gạo)

Giá trên chưa bao gồm vat (đã bao gồm phụ phí xăng dầu),
chưa bao gồm thuế phí phát sinh tại điểm đến và phụ thu hải quan hàng xuất (nếu có)
Đối với các lô hàng cồng kềnh và nhẹ, Wingo Logistics tuân thủ các quy định của IATA và tính cước theo cân nặng hoặc kích thước quy đổi.
Sử dụng các công thức sau để xác định trọng lượng thể tích: Dài x Rộng x Cao (cm3) / 5000 = Trọng lượng thể tích (kg)
Giá tính chuyên tuyến HKG làm tròn lên 1 kg
Hàng hóa đi chuyên tuyến Hong Kong sẽ đi được các loại thực phẩm, mỹ phẩm,
thực phẩm chức năng cho cá nhân với điều kiện mỗi bill không quá 20 kg (thực phẩm trừ gạo)
Ví dụ những mặt hàng như sau sẽ nhập bình thường
The foodstuff (without rice) include cake, cookie, dried fish, dried shrimp, fish paste, instant salted crab, instant rice cake, salted crispy rice snack
The cosmetics include body cream, lotion, shampoo, lipstick, moisturizer face mask, nail glue
The functional foods include dietary supplements, healthy vitamins, probiotics drinks

