
WEIGHT (KGS) CƯỚC VNĐ

0.50 1,095,000

1.00 1,130,000

1.50 1,220,000

2.00 1,300,000

2.50 1,360,000

3.00 1,501,000

3.50 1,545,000

4.00 1,620,000

4.50 1,700,000

5.00 1,830,000

5.50 2,085,000

6.00 2,150,000

6.50 2,220,000

7.00 2,300,000

7.50 2,420,000

8.00 2,580,000

8.50 2,650,000

9.00 2,800,000

9.50 2,920,000

10.00 3,050,000

10.50 3,200,000

11.00 3,280,000

11.50 3,350,000

12.00 3,400,000

12.50 3,450,000

13.00 3,500,000

13.50 3,550,000

14.00 3,691,000

14.50 3,731,000

15.00 3,891,000

15.50 4,082,000

16.00 4,220,000

16.50 4,289,100

17.00 4,400,000

17.50 4,610,000

18.00 4,720,000

18.50 4,820,000

19.00 4,880,000

19.50 4,950,000

20.00 5,100,000

20.50 5,200,000

21-30 260.000

BẢNG GIÁ CHUYÊN TUYẾN VIETNAM - AUSTRALIA

(TIMELINE 07-10 DAYS)

Cước VNĐ / KG



31-44 250.000

45-99 245.000

100-299 230.000

I. Trọng lượng thực tế giới hạn mỗi kiện hàng đi  AU là 22kg 

II. Giá trị khai báo miễn thuế tại AUS là 1000 AUD

III. MỘT SỐ MẶC HÀNG BỊ PHỤ THU HẢI QUAN HÀNG XUẤT NHƯ SAU:

+ Hàng que tét y tế, Hàng salonpas : 30,000 VND / kg 

+ Máy móc ( không phải điện tử ) : 10,000 VND / kg 

+ Linh kiện điện tử : cần check cụ thể là mặt hàng gì vì tùy vào loại hàng giá sẽ khác nhau

+ Hàng yến,Thuốc tây : 200,000 VND / kg  (Lưu ý tất cả đều phải đóng gói vào túi zip bạc và kèm hàng quần áo đi theo mới được chấp nhận vận chuyển).

+ Thuốc nam dạng viên, không phải thực phẩm chức năng: 30.000/kg

+ Hạt giống, Gạo : 30.000/kg

+ Thịt , trứng , sữa : 30.000/Kg

+ Đông trùng hạ thảo : 120.000/kg

+ Túi fake, Ví, Mắt kính, Giày dép : 5.000/kg 

+ Trang sức , bông tai, nhẫn,( giá trị cao ) …: 100.000/kg

+ Saffron : 100,000/kg

IV. LƯU Ý KHI GỬI HÀNG SANG AUSTRALIA

* Tất cả các lô hàng gửi đến Australia bắt buộc phải có công văn cam kết có đóng mộc Công Ty.

* Kích thước chiều dài không vượt quá 105cm hoặc kích thước 3 chiều cộng lại không vượt quá 180cm. Không chấp nhận bất kì kiện hàng nào quá khổ.

* Phí tiêu hủy hàng hóa đối với trường hợp hàng hóa bị hải quan giữ,không thể nhập khẩu được là 150 AUD/1 lô hàng.

* Phí kiểm dịch tại Australia nếu có sẽ là 100 AUD/1 lô hàng, lưu ý khoản phí này chỉ được phép thu từ đầu người gửi, tỷ lệ kiểm dịch rất thấp từ 1-5%.

Hàng mỹ phẩm không dính kiểm dịch, lưu ý rằng thời gian kiểm dịch có thể kéo dài 1-2 tuần, và WINGO không thể hối thúc quá trình này nhanh hơn phụ thuộc vào hải quan nếu có.

* Không phát sinh phí vùng sâu vùng xa cho chuyên tuyến Úc

Cnee thanh toán phí là $100-160 AUD (đã bao gồm GST tại úc + Thuế nếu có)

Vui lòng lưu ý các mặt hàng trên WINGO phụ thu để nhằm đảm bảo đủ điều kiện xuất hàng khỏi Việt Nam, WINGO miễn khiếu nại cho bất kì mặt hàng nào cấm, không đủ điều 

kiện nhập khẩu vào nước đến, do các cơ quan, tổ chức có thẩm quyền giữ lại , tiêu hủy hoặc hoàn về 

*  Formal Clearance Fee: Đối với các lô hàng AU sẽ có một khoản phí phát sinh phí clear lại , do tính chất hàng hóa hải quan nghi ngờ.  

Khoản phí này nếu khách hàng muốn thanh toán tại Việt Nam thì phí charge là 60 AUD + Thuế nếu có , 


