
SỐ KG
Vancouver

British Columbia
Các khu vực còn lại

Min 1 KG 958.000 1.288.000

1,5 1.042.000 1.372.000

2 1.126.000 1.456.000

2,5 1.210.000 1.540.000

3 1.294.000 1.624.000

3,5 1.378.000 1.708.000

4 1.462.000 1.792.000

4,5 1.546.000 1.876.000

5 1.640.000 1.960.000

5,5 1.854.000 2.144.000

6 1.968.000 2.228.000

6,5 2.082.000 2.312.000

7 2.196.000 2.406.000

7,5 2.310.000 2.535.000

8 2.524.000 2.764.000

8,5 2.638.000 2.893.000

9 2.752.000 3.022.000

9,5 2.866.000 3.151.000

10-15 KG 320.000 330.000

16-20 KG 290.000 320.000

21-30 KG 270.000 280.000

31-70 KG 255.000 265.000

Cước VNĐ tính trên 1 KG



REMARK

Máy móc, giấy tờ, tài liệu

Khai báo hàng hóa đầy đủ và cụ thể và liệt kê đúng giá trị hàng

4. CHÍNH SÁCH KHIẾU NẠI & ĐIỀN BÙ CỦA WINGO

Hàng nhái thương hiệu, hàng có PIN, nam châm, chất dễ gây cháy nổ

3. CÁCH KHAI BÁO & QUY CÁCH ĐÓNG GÓI

Các mặt hàng thực phẩm khô hiện cần có rõ bao bì = tiếng Anh có nội dung đầy đủ (thành phần, nguyên liệu, hàm lượng. 

Cần có HSD, NSX in trên bao bì rõ ràng).

Các mẹo đóng hàng để các mặt hàng được phép nhập khẩu vào Canada.

Thuốc Bắc có thể đóng gói làm tem mác như chè (cần có đủ tem mác, NSX, HSD)

Mỗi kiện hàng không quá 20 KG (cân nặng thực tế)

Thực phẩm chức năng (lượng hàng tương đương với 90 ngày sử dụng theo quy định của Canada. 

ví dụ loại dùng 1 ngày 1 vỉ, hộp 120 vỉ thì chỉ được gửi 1 hôp/1 lần/awb)

2. CÁC MẶT HÀNG WINGO KHÔNG NHẬN VẬN CHUYỂN ĐI CANADA THỜI ĐIỂM HIỆN TẠI

Thuốc lá, các mặt hàng cấm xuất khẩu/ nhập khẩu tại Việt Nam & Canada

Các loại thuốc tây, thuốc kháng sinh, thuốc viên, thực phẩm sinh lý tình dục

Các sản phẩm đồ ăn có chứa thịt

Mỹ phẩm (có thể gửi qua Fedex, UPS, DHL)

1. CÁC MẶT HÀNG WINGO NHẬN VẬN CHUYỂN ĐI CANADA

Quần áo, vải vóc, giày dép

Hàng nhựa, hàng gia dụng

Hàng gỗ cần giấy hun trùng. WINGO sẽ hỗ trợ làm giấy hun trùng, Qúy khách hàng chi trả phí hun trùng. (Phí: 650,000 vnđ/ Bill)

Bao gì, giấy, tài liệu, sách vở, đồ gia dụng

Thực phẩm khô KHÔNG chứa thịt, yến, trứng, sữa

Giá trên chưa bao gồm (10% VAT), đã bao gồm phụ phí xăng dầu, covid, chưa bao gồm thuế nhập khẩu tại Canada (Nếu phát sinh).

Thuế nhập khẩu tại Canada dự kiến là 12% giá trị hàng hóa khai báo. Khách trả lúc nhận hàng, sẽ có Bill thuế đầy đủ và cụ thể từ hãng

Công thức tính khối lượng hàng cồng kềnh như sau: Dài (cm) x Rộng (cm) x Cao (cm) / 5000.

Lưu ý một kiện hàng không được đóng quá 20kg, Kích thước một chiều không được vượt quá 120cm, 

chu vi không được lớn hơn 266cm = (Dài + ( Rộng + Cao )*2 ).

Phí quá khổ là $145 / 1 kiện hàng, Giới hạn về cân nặng, WINGO không nhận bất kì kiện hàng nào có cân nặng vượt quá 60kg. Hàng lớn quá 

tải/ quá khổ. Vui lòng check trước với CS của WINGO

Thời gian vận chuyển dự kiến là 7-12 ngày làm việc tùy tiểu bang. Thời gian vận chyển được hiểu là ngày làm việc, là dữ liệu tham khảo, 

không có tính chất cam kết. Thời gian giao hàng phụ thuộc vào nhiều yếu tố: thời tiết, hải quan…

WINGO sử dụng phát nội địa bằng UPS, Quý khách có thể truy cập vào website WINGO hoặc website UPS để kiểm tra tracking theo dõi lộ 

trình hàng hóa.



WINGO không chịu trách nhiệm trong trường hợp hàng fake, hàng khó, hàng yến sào, hàng thực phẩm không đạt chất 

lượng nhập khẩu tại nước đến và không được thông quan hoặc

bị giữ kiểm bởi các cơ quan có thẩm quyền của nước đến. Khách hàng phải chờ hải quan kiểm tra sau đó sẽ có kết quả được chấp thuận, 

WINGO sẽ hỗ trợ support tốt nhất có thể vào mỗi ngày nếu xảy ra .

WINGO miễn khiếu nại cho các trường hợp mất hàng hoặc sự cố phát sinh nếu khách hàng thông báo chậm trễ quá 3 ngày từ ngày UPS cập nhập 

giao hàng thành công trên website.

Các trường hợp như vậy, WINGO sẽ hỗ trợ Claim lên UPS để giải quyết nếu thành công, sẽ back lại số tiền được chấp thuận cho khách hàng. 

Đền bù tối đa $100 / 1 lô hàng, không đền bù cước vận chuyển đối với các lô hàng không mua bảo hiểm như vậy.

WINGO miễn khiếu nại trong mọi trường hợp. Đối với các loại hàng Nguy hiểm, Chất lỏng, Hóa Chất, Chất bột, Tiền, Kim loại quý, Thẻ tín dụng, Hộ 

chiếu, hàng có Pin hoặc có kèm theo Pin và hàng dễ vỡ, thuốc tây, hàng hóa nằm trong DANH MỤC KHÔNG NHẬN VẬN CHUYỂN của WINGO

Đối với trường hợp mất hàng (quá 30 ngày chưa phát hàng). 

Công ty đền 100% cước vận chuyển + giá trị hàng theo invoice => Nhưng không quá $100/ lô hàng (shipment).


