
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHUYỂN PHÁT NHANH TOÀN CẦU

37 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình

MST: 0314510354

Điện thoại: 02873030688 /  02873003886

Email: info@getss.com.vn

Website: www.getss.com.vn

DHLWL Validity/ Hiệu lực: 18-Feb-21

Till further notice/ đến khi có thông báo mới

Đơn vị tính: VND/kg

Weight (kg)

Hàng thường (GEN)

Khẩu trang vải (Fabric 

Mask)

Thực phẩm (Foods)

Mỹ phẩm (Cosmetic)

Túi xách (Bag)

Khẩu trang (Mask)

TPCN (Functional Food)

Khác (Other)

Thuốc tây (Medicine)

Bao bì Fake (Fake 

Packaging)

Lưu ý / Note

 1 - < 2 KG 526,000                539,000                550,000                559,000                

 2 - < 4 KG 383,000                397,000                405,000                417,000                

 4 - < 11 KG 306,000                319,500                326,000                340,000                

11 - < 21 KG 231,000                245,000                250,000                265,000                

21 - 30 KG 214,000                228,000                233,000                248,000                

31 - 300 KG 205,000                219,000                223,000                239,000                

> 300 KG

THÔNG TIN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI GỬI HÀNG

* Bảng giá đã bao gồm phụ phí xăng dầu (FSC) và thuế VAT. Phụ phí vùng sâu vùng xa (ODA) nếu có được tính tối thiểu là 45 Usd/lô hàng hoặc 0.90 Usd/Kg, (Chưa bao gồm FSC & VAT)

 - Phụ phí phát lại do sai địa chỉ là 16 Usd/lô hàng (Chưa bao gồm FSC & VAT)

* Các lô hàng có 1 kiện hàng nặng từ 70 Kg trờ lên hoặc 1 chiều của kiện hàng dài từ 120 cm trở lên, phụ phí quá tải và quá khổ được áp dụng 110 Usd/lô hàng (chưa bao  gồm FSC và VAT)

* Hàng hóa đóng trong kiện gỗ hoặc pallet gỗ phải được khử trùng và có giấy chứng nhận khử trùng (fumigation certificate) phù hợp theo quy định của nước đến

* Bảng giá trên không áp dụng cho các loại hàng Nguy hiểm, Chất lỏng, Hóa chất, Chất bột, Tiền, Kim loại quý, Thẻ tín dụng, Hộ chiếu, Hàng là Pin hoặc có kèm theo Pin và Hàng dễ vỡ

* Phí tính cước sẽ dựa trên số kg nặng nhất dựa vào 2 cách tính: cân nặng thực tế hoặc cân nặng theo số đo - cân nặng  thể tích, công thức quy đổi (Dài x Rộng x Cao)cm/5000.

*Phương án bồi thường cho trường hợp vỡ hỏng, thất lạc, mất hàng:

a. Nếu xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng mà khách hàng chứng minh được tại thời điểm phát hàng: Công ty sẽ bồi thường VND 20,000/kg và không quá 3 lần tiền cước hoặc tối đa VND 1,000,000/lô hàng

b. Các trường hợp loại trừ:

- Các vấn đề thuộc phạm vi bảo hành của nhà sản xuất

- Lỗi phát sinh trong quá trình vận chuyển từ nơi bán đến địa chỉ công ty tại Việt Nam. Người bán gửi hàng kém chất lượng, không gửi hàng, gửi sai hàng.

- Các nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, bạo động, chiến tranh, do tính chất tự nhiên của hàng hóa, thiệt hại do điện hoặc từ tính xóa bỏ những hình ảnh, dữ liệu hoặc âm thanh,hàng bị tịch thu

 hoặc bị hủy bởi nhà chức trách nước nhập khẩu.

- Các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát khác

Contacs us - Liên hệ: (+84) 0938 371 552 / 0918 356 886/ 0911 291 616 / 0908 789 234

37 Cửu Long, Phường 2, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

HCM - BRUNEI, HONGKONG, INDONESIA, MACAU, PHILIPPINES, ĐÀI LOAN (TAIWAN), THÁI LAN (THAILAND)
(Giá cước all-in,  Giao hàng tận nhà, chưa bao gồm thuế nhập khẩu - all-in freight, door to door, excluded tax)

Bảng giá dành cho hàng hóa (Non Documents)

-Mỹ phẩm: nhãn mác đầy đủ + Phụ phí làm giấy MSDS  

200.000 vnd/lô hàng.

-Thực phẩm, Thực phẩm chức năng: nhãn mác đầy 

đủ,dạng bao cần hút chân không + phụ thu làm giấy FDA 

200.000 vnd/lô hàng.

-Thuốc tây: Nhãn đầy đủ, nên gửi dưới 1kg, đi kèm hàng 

và có đơn bác sĩ.

Đơn vị tính : VNĐ/kg



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHUYỂN PHÁT NHANH TOÀN CẦU

37 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình

MST: 0314510354

Điện thoại: 02873030688 /  02873003886

Email: info@getss.com.vn

Website: www.getss.com.vn

DHLWL Validity/ Hiệu lực: 18-Feb-21

Till further notice/ đến khi có thông báo mới

Đơn vị tính: VND/kg

Weight (kg)

Hàng thường (GEN)

Khẩu trang vải (Fabric 

Mask)

Thực phẩm (Foods)

Mỹ phẩm (Cosmetic)

Túi xách (Bag)

Khẩu trang (Mask)

TPCN (Functional Food)

Khác (Other)

Thuốc tây (Medicine)

Bao bì Fake (Fake 

Packaging)

Lưu ý / Note

 1 - < 2 KG 532,000                545,000                556,000                565,000                

 2 - < 4 KG 386,000                400,000                408,000                420,000                

 4 - < 11 KG 307,000                321,000                327,000                341,000                

11 - < 21 KG 275,000                288,000                294,000                309,000                

21 - 30 KG 258,000                272,000                277,000                292,000                

31 - 300 KG 238,000                251,000                256,000                271,000                

> 300 KG

THÔNG TIN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI GỬI HÀNG

* Bảng giá đã bao gồm phụ phí xăng dầu (FSC) và thuế VAT. Phụ phí vùng sâu vùng xa (ODA) nếu có được tính tối thiểu là 45 Usd/lô hàng hoặc 0.90 Usd/Kg, (Chưa bao gồm FSC & VAT)

 - Phụ phí phát lại do sai địa chỉ là 16 Usd/lô hàng (Chưa bao gồm FSC & VAT)

* Các lô hàng có 1 kiện hàng nặng từ 70 Kg trờ lên hoặc 1 chiều của kiện hàng dài từ 120 cm trở lên, phụ phí quá tải và quá khổ được áp dụng 110 Usd/lô hàng (chưa bao  gồm FSC và VAT)

* Hàng hóa đóng trong kiện gỗ hoặc pallet gỗ phải được khử trùng và có giấy chứng nhận khử trùng (fumigation certificate) phù hợp theo quy định của nước đến

* Bảng giá trên không áp dụng cho các loại hàng Nguy hiểm, Chất lỏng, Hóa chất, Chất bột, Tiền, Kim loại quý, Thẻ tín dụng, Hộ chiếu, Hàng là Pin hoặc có kèm theo Pin và Hàng dễ vỡ

* Phí tính cước sẽ dựa trên số kg nặng nhất dựa vào 2 cách tính: cân nặng thực tế hoặc cân nặng theo số đo - cân nặng  thể tích, công thức quy đổi (Dài x Rộng x Cao)cm/5000.

*Phương án bồi thường cho trường hợp vỡ hỏng, thất lạc, mất hàng:

a. Nếu xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng mà khách hàng chứng minh được tại thời điểm phát hàng: Công ty sẽ bồi thường VND 20,000/kg và không quá 3 lần tiền cước hoặc tối đa VND 1,000,000/lô hàng

b. Các trường hợp loại trừ:

- Các vấn đề thuộc phạm vi bảo hành của nhà sản xuất

- Lỗi phát sinh trong quá trình vận chuyển từ nơi bán đến địa chỉ công ty tại Việt Nam. Người bán gửi hàng kém chất lượng, không gửi hàng, gửi sai hàng.

- Các nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, bạo động, chiến tranh, do tính chất tự nhiên của hàng hóa, thiệt hại do điện hoặc từ tính xóa bỏ những hình ảnh, dữ liệu hoặc âm thanh,hàng bị tịch thu

 hoặc bị hủy bởi nhà chức trách nước nhập khẩu.

- Các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát khác

Contacs us - Liên hệ: (+84) 0938 371 552 / 0918 356 886/ 0911 291 616 / 0908 789 234

37 Cửu Long, Phường 2, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

HCM - BHUTAN, CAMPUCHIA (CAMBODIA), TRUNG QUỐC (CHINA), LÀO (LAOS), MYANMAR, MALAYSIA
(Giá cước all-in,  Giao hàng tận nhà, chưa bao gồm thuế nhập khẩu - all-in freight, door to door, excluded tax)

Bảng giá dành cho hàng hóa (Non Documents)

-Mỹ phẩm: nhãn mác đầy đủ + Phụ phí làm giấy MSDS  

200.000 vnd/lô hàng.

-Thực phẩm, Thực phẩm chức năng: nhãn mác đầy 

đủ,dạng bao cần hút chân không + phụ thu làm giấy FDA 

200.000 vnd/lô hàng.

-Thuốc tây: Nhãn đầy đủ, nên gửi dưới 1kg, đi kèm hàng 

và có đơn bác sĩ.

Đơn vị tính : VNĐ/kg



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHUYỂN PHÁT NHANH TOÀN CẦU

37 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình

MST: 0314510354

Điện thoại: 02873030688 /  02873003886

Email: info@getss.com.vn

Website: www.getss.com.vn

DHLWL Validity/ Hiệu lực: 18-Feb-21

Till further notice/ đến khi có thông báo mới

Đơn vị tính: VND/kg

Weight (kg)

Hàng thường (GEN)

Khẩu trang vải (Fabric 

Mask)

Thực phẩm (Foods)

Mỹ phẩm (Cosmetic)

Túi xách (Bag)

Khẩu trang (Mask)

TPCN (Functional Food)

Khác (Other)

Thuốc tây (Medicine)

Bao bì Fake (Fake 

Packaging)

Lưu ý / Note

 1 - < 2 KG 579,000                593,000                605,000                613,000                

 2 - < 4 KG 410,000                423,500                432,000                444,000                

 4 - < 11 KG 325,000                339,000                346,000                359,000                

11 - < 21 KG 282,000                296,000                302,000                316,000                

21 - 30 KG 272,000                286,000                292,000                306,000                

31 - 300 KG 255,000                269,000                274,000                289,000                

> 300 KG

THÔNG TIN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI GỬI HÀNG

* Bảng giá đã bao gồm phụ phí xăng dầu (FSC) và thuế VAT. Phụ phí vùng sâu vùng xa (ODA) nếu có được tính tối thiểu là 45 Usd/lô hàng hoặc 0.90 Usd/Kg, (Chưa bao gồm FSC & VAT)

 - Phụ phí phát lại do sai địa chỉ là 16 Usd/lô hàng (Chưa bao gồm FSC & VAT)

* Các lô hàng có 1 kiện hàng nặng từ 70 Kg trờ lên hoặc 1 chiều của kiện hàng dài từ 120 cm trở lên, phụ phí quá tải và quá khổ được áp dụng 110 Usd/lô hàng (chưa bao  gồm FSC và VAT)

* Hàng hóa đóng trong kiện gỗ hoặc pallet gỗ phải được khử trùng và có giấy chứng nhận khử trùng (fumigation certificate) phù hợp theo quy định của nước đến

* Bảng giá trên không áp dụng cho các loại hàng Nguy hiểm, Chất lỏng, Hóa chất, Chất bột, Tiền, Kim loại quý, Thẻ tín dụng, Hộ chiếu, Hàng là Pin hoặc có kèm theo Pin và Hàng dễ vỡ

* Phí tính cước sẽ dựa trên số kg nặng nhất dựa vào 2 cách tính: cân nặng thực tế hoặc cân nặng theo số đo - cân nặng  thể tích, công thức quy đổi (Dài x Rộng x Cao)cm/5000.

*Phương án bồi thường cho trường hợp vỡ hỏng, thất lạc, mất hàng:

a. Nếu xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng mà khách hàng chứng minh được tại thời điểm phát hàng: Công ty sẽ bồi thường VND 20,000/kg và không quá 3 lần tiền cước hoặc tối đa VND 1,000,000/lô hàng

b. Các trường hợp loại trừ:

- Các vấn đề thuộc phạm vi bảo hành của nhà sản xuất

- Lỗi phát sinh trong quá trình vận chuyển từ nơi bán đến địa chỉ công ty tại Việt Nam. Người bán gửi hàng kém chất lượng, không gửi hàng, gửi sai hàng.

- Các nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, bạo động, chiến tranh, do tính chất tự nhiên của hàng hóa, thiệt hại do điện hoặc từ tính xóa bỏ những hình ảnh, dữ liệu hoặc âm thanh,hàng bị tịch thu

 hoặc bị hủy bởi nhà chức trách nước nhập khẩu.

- Các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát khác

Contacs us - Liên hệ: (+84) 0938 371 552 / 0918 356 886 / 0911 291 616 / 0908 789 234

37 Cửu Long, Phường 2, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

HCM - NHẬT (JAPAN), HÀN QUỐC (KOREA)
(Giá cước all-in,  Giao hàng tận nhà, chưa bao gồm thuế nhập khẩu - all-in freight, door to door, excluded tax)

Bảng giá dành cho hàng hóa (Non Documents)

-Mỹ phẩm: nhãn mác đầy đủ + Phụ phí làm giấy MSDS  

200.000 vnd/lô hàng.

-Thực phẩm, Thực phẩm chức năng: nhãn mác đầy 

đủ,dạng bao cần hút chân không + phụ thu làm giấy FDA 

200.000 vnd/lô hàng.

-Thuốc tây: Nhãn đầy đủ, nên gửi dưới 1kg, đi kèm hàng 

và có đơn bác sĩ.

Đơn vị tính : VNĐ/kg



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHUYỂN PHÁT NHANH TOÀN CẦU

37 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình

MST: 0314510354

Điện thoại: 02873030688 /  02873003886

Email: info@getss.com.vn

Website: www.getss.com.vn

DHLWL Validity/ Hiệu lực: 18-Feb-21

Till further notice/ đến khi có thông báo mới

Đơn vị tính: VND/kg

Weight (kg)

Hàng thường (GEN)

Khẩu trang vải (Fabric 

Mask)

Thực phẩm (Foods)

Mỹ phẩm (Cosmetic)

Túi xách (Bag)

Khẩu trang (Mask)

TPCN (Functional Food)

Khác (Other)

Thuốc tây (Medicine)

Bao bì Fake (Fake 

Packaging)

Lưu ý / Note

 1 - < 2 KG 649,000                662,000                675,000                683,000                

 2 - < 4 KG 480,000                493,000                503,000                514,000                

 4 - < 11 KG 480,000                493,000                503,000                514,000                

11 - < 21 KG 352,000                366,000                373,000                386,000                

21 - 70 KG 292,000                306,000                312,000                326,000                

> 70 KG

THÔNG TIN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI GỬI HÀNG

* Bảng giá đã bao gồm phụ phí xăng dầu (FSC) và thuế VAT. Phụ phí vùng sâu vùng xa (ODA) nếu có được tính tối thiểu là 45 Usd/lô hàng hoặc 0.90 Usd/Kg, (Chưa bao gồm FSC & VAT)

 - Phụ phí phát lại do sai địa chỉ là 16 Usd/lô hàng (Chưa bao gồm FSC & VAT)

* Các lô hàng có 1 kiện hàng nặng từ 70 Kg trờ lên hoặc 1 chiều của kiện hàng dài từ 120 cm trở lên, phụ phí quá tải và quá khổ được áp dụng 110 Usd/lô hàng (chưa bao  gồm FSC và VAT)

* Hàng hóa đóng trong kiện gỗ hoặc pallet gỗ phải được khử trùng và có giấy chứng nhận khử trùng (fumigation certificate) phù hợp theo quy định của nước đến

* Bảng giá trên không áp dụng cho các loại hàng Nguy hiểm, Chất lỏng, Hóa chất, Chất bột, Tiền, Kim loại quý, Thẻ tín dụng, Hộ chiếu, Hàng là Pin hoặc có kèm theo Pin và Hàng dễ vỡ

* Phí tính cước sẽ dựa trên số kg nặng nhất dựa vào 2 cách tính: cân nặng thực tế hoặc cân nặng theo số đo - cân nặng  thể tích, công thức quy đổi (Dài x Rộng x Cao)cm/5000.

*Phương án bồi thường cho trường hợp vỡ hỏng, thất lạc, mất hàng:

a. Nếu xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng mà khách hàng chứng minh được tại thời điểm phát hàng: Công ty sẽ bồi thường VND 20,000/kg và không quá 3 lần tiền cước hoặc tối đa VND 1,000,000/lô hàng

b. Các trường hợp loại trừ:

- Các vấn đề thuộc phạm vi bảo hành của nhà sản xuất

- Lỗi phát sinh trong quá trình vận chuyển từ nơi bán đến địa chỉ công ty tại Việt Nam. Người bán gửi hàng kém chất lượng, không gửi hàng, gửi sai hàng.

- Các nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, bạo động, chiến tranh, do tính chất tự nhiên của hàng hóa, thiệt hại do điện hoặc từ tính xóa bỏ những hình ảnh, dữ liệu hoặc âm thanh,hàng bị tịch thu

 hoặc bị hủy bởi nhà chức trách nước nhập khẩu.

- Các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát khác

Contacs us - Liên hệ: (+84) 0938 371 552 / 0918 356 886 / 0911 291 616 / 0908 789 234

37 Cửu Long, Phường 2, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

HCM - ÚC (AUSTRALIA)
(Giá cước all-in,  Giao hàng tận nhà, chưa bao gồm thuế nhập khẩu - all-in freight, door to door, excluded tax)

Bảng giá dành cho hàng hóa (Non Documents)

-Mỹ phẩm: nhãn mác đầy đủ + Phụ phí làm giấy MSDS  

200.000/lô hàng.

-Thực phẩm, Thực phẩm chức năng: nhãn mác đầy 

đủ,dạng bao cần hút chân không + phụ thu làm giấy FDA 

200.000 vnd/lô hàng.

-Thuốc tây: Nhãn đầy đủ, nên gửi dưới 1kg, đi kèm hàng 

và có đơn bác sĩ.

Đơn giá / kg



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHUYỂN PHÁT NHANH TOÀN CẦU

37 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình

MST: 0314510354

Điện thoại: 02873030688 /  02873003886

Email: info@getss.com.vn

Website: www.getss.com.vn

DHLWL Validity/ Hiệu lực: 18-Feb-21

Till further notice/ đến khi có thông báo mới

Đơn vị tính: VND/kg

Weight (kg)

Hàng thường (GEN)

Khẩu trang vải (Fabric 

Mask)

Thực phẩm (Foods)

Mỹ phẩm (Cosmetic)

Túi xách (Bag)

Khẩu trang (Mask)

TPCN (Functional Food)

Khác (Other)

Thuốc tây (Medicine)

Bao bì Fake (Fake 

Packaging)

Lưu ý / Note

 1 - < 2 KG 750,000                764,000                779,000                784,000                

 2 - < 4 KG 492,000                506,000                516,000                526,000                

 4 - < 11 KG 363,000                377,000                384,000                397,000                

11 - < 21 KG 328,000                342,000                348,000                362,000                

21 - 30 KG 311,000                324,000                330,000                344,000                

31 - 300 KG 313,000                326,000                333,000                352,000                

> 101 KG

THÔNG TIN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI GỬI HÀNG

* Bảng giá đã bao gồm phụ phí xăng dầu (FSC) và thuế VAT. Phụ phí vùng sâu vùng xa (ODA) nếu có được tính tối thiểu là 45 Usd/lô hàng hoặc 0.90 Usd/Kg, (Chưa bao gồm FSC & VAT)

 - Phụ phí phát lại do sai địa chỉ là 16 Usd/lô hàng (Chưa bao gồm FSC & VAT)

* Các lô hàng có 1 kiện hàng nặng từ 70 Kg trờ lên hoặc 1 chiều của kiện hàng dài từ 120 cm trở lên, phụ phí quá tải và quá khổ được áp dụng 110 Usd/lô hàng (chưa bao  gồm FSC và VAT)

* Hàng hóa đóng trong kiện gỗ hoặc pallet gỗ phải được khử trùng và có giấy chứng nhận khử trùng (fumigation certificate) phù hợp theo quy định của nước đến

* Bảng giá trên không áp dụng cho các loại hàng Nguy hiểm, Chất lỏng, Hóa chất, Chất bột, Tiền, Kim loại quý, Thẻ tín dụng, Hộ chiếu, Hàng là Pin hoặc có kèm theo Pin và Hàng dễ vỡ

* Phí tính cước sẽ dựa trên số kg nặng nhất dựa vào 2 cách tính: cân nặng thực tế hoặc cân nặng theo số đo - cân nặng  thể tích, công thức quy đổi (Dài x Rộng x Cao)cm/5000.

*Phương án bồi thường cho trường hợp vỡ hỏng, thất lạc, mất hàng:

a. Nếu xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng mà khách hàng chứng minh được tại thời điểm phát hàng: Công ty sẽ bồi thường VND 20,000/kg và không quá 3 lần tiền cước hoặc tối đa VND 1,000,000/lô hàng

b. Các trường hợp loại trừ:

- Các vấn đề thuộc phạm vi bảo hành của nhà sản xuất

- Lỗi phát sinh trong quá trình vận chuyển từ nơi bán đến địa chỉ công ty tại Việt Nam. Người bán gửi hàng kém chất lượng, không gửi hàng, gửi sai hàng.

- Các nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, bạo động, chiến tranh, do tính chất tự nhiên của hàng hóa, thiệt hại do điện hoặc từ tính xóa bỏ những hình ảnh, dữ liệu hoặc âm thanh,hàng bị tịch thu

 hoặc bị hủy bởi nhà chức trách nước nhập khẩu.

- Các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát khác

Contacs us - Liên hệ: (+84) 0938 371 552 / 0918 356 886 / 0911 291 616 / 0908 789 234

37 Cửu Long, Phường 2, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

HCM - USA
(Giá cước all-in,  Giao hàng tận nhà, chưa bao gồm thuế nhập khẩu - all-in freight, door to door, excluded tax)

Bảng giá dành cho hàng hóa (Non Documents)

-Mỹ phẩm: nhãn mác đầy đủ + Phụ phí làm giấy MSDS  

200.000 vnd/lô hàng.

-Thực phẩm, Thực phẩm chức năng: nhãn mác đầy 

đủ,dạng bao cần hút chân không + phụ thu làm giấy FDA 

200.000 vnd/lô hàng.

-Thuốc tây: Nhãn đầy đủ, nên gửi dưới 1kg, đi kèm hàng 

và có đơn bác sĩ.

Đơn vị tính : VNĐ/kg



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHUYỂN PHÁT NHANH TOÀN CẦU

37 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình

MST: 0314510354

Điện thoại: 02873030688 /  02873003886

Email: info@getss.com.vn

Website: www.getss.com.vn

DHLWL Validity/ Hiệu lực: 18-Feb-21

Till further notice/ đến khi có thông báo mới

Đơn vị tính: VND/kg

Weight (kg)

Hàng thường (GEN)

Khẩu trang vải (Fabric 

Mask)

Thực phẩm (Foods)

Mỹ phẩm (Cosmetic)

Túi xách (Bag)

Khẩu trang (Mask)

TPCN (Functional Food)

Khác (Other)

Thuốc tây (Medicine)

Bao bì Fake (Fake 

Packaging)

Lưu ý / Note

 1 - < 2 KG 750,000                764,000                779,000                784,000                

 2 - < 4 KG 492,000                506,000                516,000                526,000                

 4 - < 11 KG 363,000                377,000                384,000                397,000                

11 - < 21 KG 328,000                342,000                348,000                362,000                

21 - 30 KG 317,000                331,000                338,000                351,000                

> 30 KG

THÔNG TIN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI GỬI HÀNG

* Bảng giá đã bao gồm phụ phí xăng dầu (FSC) và thuế VAT. Phụ phí vùng sâu vùng xa (ODA) nếu có được tính tối thiểu là 45 Usd/lô hàng hoặc 0.90 Usd/Kg, (Chưa bao gồm FSC & VAT)

 - Phụ phí phát lại do sai địa chỉ là 16 Usd/lô hàng (Chưa bao gồm FSC & VAT)

* Các lô hàng có 1 kiện hàng nặng từ 70 Kg trờ lên hoặc 1 chiều của kiện hàng dài từ 120 cm trở lên, phụ phí quá tải và quá khổ được áp dụng 110 Usd/lô hàng (chưa bao  gồm FSC và VAT)

* Hàng hóa đóng trong kiện gỗ hoặc pallet gỗ phải được khử trùng và có giấy chứng nhận khử trùng (fumigation certificate) phù hợp theo quy định của nước đến

* Bảng giá trên không áp dụng cho các loại hàng Nguy hiểm, Chất lỏng, Hóa chất, Chất bột, Tiền, Kim loại quý, Thẻ tín dụng, Hộ chiếu, Hàng là Pin hoặc có kèm theo Pin và Hàng dễ vỡ

* Phí tính cước sẽ dựa trên số kg nặng nhất dựa vào 2 cách tính: cân nặng thực tế hoặc cân nặng theo số đo - cân nặng  thể tích, công thức quy đổi (Dài x Rộng x Cao)cm/5000.

*Phương án bồi thường cho trường hợp vỡ hỏng, thất lạc, mất hàng:

a. Nếu xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng mà khách hàng chứng minh được tại thời điểm phát hàng: Công ty sẽ bồi thường VND 20,000/kg và không quá 3 lần tiền cước hoặc tối đa VND 1,000,000/lô hàng

b. Các trường hợp loại trừ:

- Các vấn đề thuộc phạm vi bảo hành của nhà sản xuất

- Lỗi phát sinh trong quá trình vận chuyển từ nơi bán đến địa chỉ công ty tại Việt Nam. Người bán gửi hàng kém chất lượng, không gửi hàng, gửi sai hàng.

- Các nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, bạo động, chiến tranh, do tính chất tự nhiên của hàng hóa, thiệt hại do điện hoặc từ tính xóa bỏ những hình ảnh, dữ liệu hoặc âm thanh,hàng bị tịch thu

 hoặc bị hủy bởi nhà chức trách nước nhập khẩu.

- Các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát khác

Contacs us - Liên hệ: (+84) 0938 371 552 / 0918 356 886 / 0911 291 616 / 0908 789 234

37 Cửu Long, Phường 2, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

HCM - CANADA
(Giá cước all-in,  Giao hàng tận nhà, chưa bao gồm thuế nhập khẩu - all-in freight, door to door, excluded tax)

Bảng giá dành cho hàng hóa (Non Documents)

-Mỹ phẩm: nhãn mác đầy đủ + Phụ phí làm giấy MSDS  

200.000/lô hàng.

-Thực phẩm, Thực phẩm chức năng: nhãn mác đầy 

đủ,dạng bao cần hút chân không + phụ thu làm giấy FDA 

200.000 vnd/lô hàng.

-Thuốc tây: Nhãn đầy đủ, nên gửi dưới 1kg, đi kèm hàng 

và có đơn bác sĩ.

Đơn giá / kg



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHUYỂN PHÁT NHANH TOÀN CẦU

37 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình

MST: 0314510354

Điện thoại: 02873030688 /  02873003886

Email: info@getss.com.vn

Website: www.getss.com.vn

DHLWL Validity/ Hiệu lực: 18-Feb-21

Till further notice/ đến khi có thông báo mới

Đơn vị tính: VND/kg

Weight (kg)

Hàng thường (GEN)

Khẩu trang vải (Fabric 

Mask)

Thực phẩm (Foods)

Mỹ phẩm (Cosmetic)

Túi xách (Bag)

Khẩu trang (Mask)

TPCN (Functional Food)

Khác (Other)

Thuốc tây (Medicine)

Bao bì Fake (Fake 

Packaging)

Lưu ý / Note

 1 - < 2 KG 651,000                665,000                678,000                685,000                

 2 - < 4 KG 651,000                665,000                678,000                685,000                

 4 - < 11 KG 266,000                280,000                285,000                300,000                

11 - < 21 KG 265,000                279,000                284,000                299,000                

21 - 30 KG 265,000                279,000                285,000                299,000                

31 - 300 KG 233,000                246,000                251,000                267,000                

> 300 KG

THÔNG TIN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI GỬI HÀNG

* Bảng giá đã bao gồm phụ phí xăng dầu (FSC) và thuế VAT. Phụ phí vùng sâu vùng xa (ODA) nếu có được tính tối thiểu là 45 Usd/lô hàng hoặc 0.90 Usd/Kg, (Chưa bao gồm FSC & VAT)

 - Phụ phí phát lại do sai địa chỉ là 16 Usd/lô hàng (Chưa bao gồm FSC & VAT)

* Các lô hàng có 1 kiện hàng nặng từ 70 Kg trờ lên hoặc 1 chiều của kiện hàng dài từ 120 cm trở lên, phụ phí quá tải và quá khổ được áp dụng 110 Usd/lô hàng (chưa bao  gồm FSC và VAT)

* Hàng hóa đóng trong kiện gỗ hoặc pallet gỗ phải được khử trùng và có giấy chứng nhận khử trùng (fumigation certificate) phù hợp theo quy định của nước đến

* Bảng giá trên không áp dụng cho các loại hàng Nguy hiểm, Chất lỏng, Hóa chất, Chất bột, Tiền, Kim loại quý, Thẻ tín dụng, Hộ chiếu, Hàng là Pin hoặc có kèm theo Pin và Hàng dễ vỡ

* Phí tính cước sẽ dựa trên số kg nặng nhất dựa vào 2 cách tính: cân nặng thực tế hoặc cân nặng theo số đo - cân nặng  thể tích, công thức quy đổi (Dài x Rộng x Cao)cm/5000.

*Phương án bồi thường cho trường hợp vỡ hỏng, thất lạc, mất hàng:

a. Nếu xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng mà khách hàng chứng minh được tại thời điểm phát hàng: Công ty sẽ bồi thường VND 20,000/kg và không quá 3 lần tiền cước hoặc tối đa VND 1,000,000/lô hàng

b. Các trường hợp loại trừ:

- Các vấn đề thuộc phạm vi bảo hành của nhà sản xuất

- Lỗi phát sinh trong quá trình vận chuyển từ nơi bán đến địa chỉ công ty tại Việt Nam. Người bán gửi hàng kém chất lượng, không gửi hàng, gửi sai hàng.

- Các nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, bạo động, chiến tranh, do tính chất tự nhiên của hàng hóa, thiệt hại do điện hoặc từ tính xóa bỏ những hình ảnh, dữ liệu hoặc âm thanh,hàng bị tịch thu

 hoặc bị hủy bởi nhà chức trách nước nhập khẩu.

- Các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát khác

Contacs us - Liên hệ: (+84) 0938 371 552 / 0918 356 886 / 0911 291 616 / 0908 789 234

37 Cửu Long, Phường 2, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

HCM - AUSTRIA, BELGIUM, DENMARK, FRANCE, FINLAND, GERMANY, ITALY, NORWAY, PORTUGAL, SPAIN, SWEDEN, UK,…
(Giá cước all-in,  Giao hàng tận nhà, chưa bao gồm thuế nhập khẩu - all-in freight, door to door, excluded tax)

Bảng giá dành cho hàng hóa (Non Documents)

-Mỹ phẩm: nhãn mác đầy đủ + Phụ phí làm giấy MSDS  

200.000/lô hàng.

-Thực phẩm, Thực phẩm chức năng: nhãn mác đầy 

đủ,dạng bao cần hút chân không + phụ thu làm giấy FDA 

200.000 vnd/lô hàng.

-Thuốc tây: Nhãn đầy đủ, nên gửi dưới 1kg, đi kèm hàng 

và có đơn bác sĩ.

Đơn giá / kg



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHUYỂN PHÁT NHANH TOÀN CẦU

37 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình

MST: 0314510354

Điện thoại: 02873030688 /  02873003886

Email: info@getss.com.vn

Website: www.getss.com.vn

DHLWL Validity/ Hiệu lực: 18-Feb-21

Till further notice/ đến khi có thông báo mới

Đơn vị tính: VND/kg

Weight (kg)

Hàng thường (GEN)

Khẩu trang vải (Fabric 

Mask)

Thực phẩm (Foods)

Mỹ phẩm (Cosmetic)

Túi xách (Bag)

Khẩu trang (Mask)

TPCN (Functional Food)

Khác (Other)

Thuốc tây (Medicine)

Bao bì Fake (Fake 

Packaging)

Lưu ý / Note

 1 - < 2 KG 988,000                1,002,000             1,022,000             1,022,000             

 2 - < 4 KG 988,000                1,002,000             1,022,000             1,022,000             

 4 - < 11 KG 566,000                579,250                591,000                599,000                

11 - < 21 KG 452,000                466,000                475,000                486,000                

21 - 30 KG 420,000                434,000                443,000                454,000                

31 - 300 KG 356,000                369,000                376,000                390,000                

> 300 KG

THÔNG TIN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI GỬI HÀNG

* Bảng giá đã bao gồm phụ phí xăng dầu (FSC) và thuế VAT. Phụ phí vùng sâu vùng xa (ODA) nếu có được tính tối thiểu là 45 Usd/lô hàng hoặc 0.90 Usd/Kg, (Chưa bao gồm FSC & VAT)

 - Phụ phí phát lại do sai địa chỉ là 16 Usd/lô hàng (Chưa bao gồm FSC & VAT)

* Các lô hàng có 1 kiện hàng nặng từ 70 Kg trờ lên hoặc 1 chiều của kiện hàng dài từ 120 cm trở lên, phụ phí quá tải và quá khổ được áp dụng 110 Usd/lô hàng (chưa bao  gồm FSC và VAT)

* Hàng hóa đóng trong kiện gỗ hoặc pallet gỗ phải được khử trùng và có giấy chứng nhận khử trùng (fumigation certificate) phù hợp theo quy định của nước đến

* Bảng giá trên không áp dụng cho các loại hàng Nguy hiểm, Chất lỏng, Hóa chất, Chất bột, Tiền, Kim loại quý, Thẻ tín dụng, Hộ chiếu, Hàng là Pin hoặc có kèm theo Pin và Hàng dễ vỡ

* Phí tính cước sẽ dựa trên số kg nặng nhất dựa vào 2 cách tính: cân nặng thực tế hoặc cân nặng theo số đo - cân nặng  thể tích, công thức quy đổi (Dài x Rộng x Cao)cm/5000.

*Phương án bồi thường cho trường hợp vỡ hỏng, thất lạc, mất hàng:

a. Nếu xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng mà khách hàng chứng minh được tại thời điểm phát hàng: Công ty sẽ bồi thường VND 20,000/kg và không quá 3 lần tiền cước hoặc tối đa VND 1,000,000/lô hàng

b. Các trường hợp loại trừ:

- Các vấn đề thuộc phạm vi bảo hành của nhà sản xuất

- Lỗi phát sinh trong quá trình vận chuyển từ nơi bán đến địa chỉ công ty tại Việt Nam. Người bán gửi hàng kém chất lượng, không gửi hàng, gửi sai hàng.

- Các nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, bạo động, chiến tranh, do tính chất tự nhiên của hàng hóa, thiệt hại do điện hoặc từ tính xóa bỏ những hình ảnh, dữ liệu hoặc âm thanh,hàng bị tịch thu

 hoặc bị hủy bởi nhà chức trách nước nhập khẩu.

- Các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát khác

Contacs us - Liên hệ: (+84) 0938 371 552 / 0918 356 886 / 0911 291 616 / 0908 789 234

37 Cửu Long, Phường 2, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

HCM - CH SÉC (CZECH), CROATIA, BELARUS, HY LẠP (GREECE), ICELAND, NGA (RUSSIAN), SLOVAKIA, SLOVENIA, THỔ NHĨ KỲ (TURKEY), UKRAINE,…
(Giá cước all-in,  Giao hàng tận nhà, chưa bao gồm thuế nhập khẩu - all-in freight, door to door, excluded tax)

Bảng giá dành cho hàng hóa (Non Documents)

-Mỹ phẩm: nhãn mác đầy đủ + Phụ phí làm giấy MSDS  

200.000/lô hàng.

-Thực phẩm, Thực phẩm chức năng: nhãn mác đầy 

đủ,dạng bao cần hút chân không + phụ thu làm giấy FDA 

200.000 vnd/lô hàng.

-Thuốc tây: Nhãn đầy đủ, nên gửi dưới 1kg, đi kèm hàng 

và có đơn bác sĩ.

Đơn giá / kg



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHUYỂN PHÁT NHANH TOÀN CẦU

37 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình

MST: 0314510354

Điện thoại: 02873030688 /  02873003886

Email: info@getss.com.vn

Website: www.getss.com.vn

DHLWL Validity/ Hiệu lực: 18-Feb-21

Till further notice/ đến khi có thông báo mới

Đơn vị tính: VND/kg

Weight (kg)

Hàng thường (GEN)

Khẩu trang vải (Fabric 

Mask)

Thực phẩm (Foods)

Mỹ phẩm (Cosmetic)

Túi xách (Bag)

Khẩu trang (Mask)

TPCN (Functional Food)

Khác (Other)

Thuốc tây (Medicine)

Bao bì Fake (Fake 

Packaging)

Lưu ý / Note

 1 - < 2 KG 1,444,000             1,457,000             1,486,000             1,478,000             

 2 - < 4 KG 1,017,000             1,030,500             1,051,000             1,050,500             

 4 - < 11 KG 795,000                808,000                824,000                828,000                

11 - < 21 KG 637,000                650,000                663,000                671,000                

21 - 30 KG 606,000                620,000                632,000                640,000                

> 31KG

THÔNG TIN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI GỬI HÀNG

* Bảng giá đã bao gồm phụ phí xăng dầu (FSC) và thuế VAT. Phụ phí vùng sâu vùng xa (ODA) nếu có được tính tối thiểu là 45 Usd/lô hàng hoặc 0.90 Usd/Kg, (Chưa bao gồm FSC & VAT)

 - Phụ phí phát lại do sai địa chỉ là 16 Usd/lô hàng (Chưa bao gồm FSC & VAT)

* Các lô hàng có 1 kiện hàng nặng từ 70 Kg trờ lên hoặc 1 chiều của kiện hàng dài từ 120 cm trở lên, phụ phí quá tải và quá khổ được áp dụng 110 Usd/lô hàng (chưa bao  gồm FSC và VAT)

* Hàng hóa đóng trong kiện gỗ hoặc pallet gỗ phải được khử trùng và có giấy chứng nhận khử trùng (fumigation certificate) phù hợp theo quy định của nước đến

* Bảng giá trên không áp dụng cho các loại hàng Nguy hiểm, Chất lỏng, Hóa chất, Chất bột, Tiền, Kim loại quý, Thẻ tín dụng, Hộ chiếu, Hàng là Pin hoặc có kèm theo Pin và Hàng dễ vỡ

* Phí tính cước sẽ dựa trên số kg nặng nhất dựa vào 2 cách tính: cân nặng thực tế hoặc cân nặng theo số đo - cân nặng  thể tích, công thức quy đổi (Dài x Rộng x Cao)cm/5000.

*Phương án bồi thường cho trường hợp vỡ hỏng, thất lạc, mất hàng:

a. Nếu xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng mà khách hàng chứng minh được tại thời điểm phát hàng: Công ty sẽ bồi thường VND 20,000/kg và không quá 3 lần tiền cước hoặc tối đa VND 1,000,000/lô hàng

b. Các trường hợp loại trừ:

- Các vấn đề thuộc phạm vi bảo hành của nhà sản xuất

- Lỗi phát sinh trong quá trình vận chuyển từ nơi bán đến địa chỉ công ty tại Việt Nam. Người bán gửi hàng kém chất lượng, không gửi hàng, gửi sai hàng.

- Các nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, bạo động, chiến tranh, do tính chất tự nhiên của hàng hóa, thiệt hại do điện hoặc từ tính xóa bỏ những hình ảnh, dữ liệu hoặc âm thanh,hàng bị tịch thu

 hoặc bị hủy bởi nhà chức trách nước nhập khẩu.

- Các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát khác

Contacs us - Liên hệ: (+84) 0938 371 552 / 0918 356 886 / 0911 291 616 / 0908 789 234

37 Cửu Long, Phường 2, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

HCM - BRAZIL, CHILE, CONGO, AI CẬP (EGYPT), IRAN, IRAQ, ISRAEL, ETHIOPIA, MEXICO,…
(Giá cước all-in,  Giao hàng tận nhà, chưa bao gồm thuế nhập khẩu - all-in freight, door to door, excluded tax)

Bảng giá dành cho hàng hóa (Non Documents)

-Mỹ phẩm: nhãn mác đầy đủ + Phụ phí làm giấy MSDS  

200.000/lô hàng.

-Thực phẩm, Thực phẩm chức năng: nhãn mác đầy 

đủ,dạng bao cần hút chân không + phụ thu làm giấy FDA 

200.000 vnd/lô hàng.

-Thuốc tây: Nhãn đầy đủ, nên gửi dưới 1kg, đi kèm hàng 

và có đơn bác sĩ.  Đơn giá / kg



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHUYỂN PHÁT NHANH TOÀN CẦU

37 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình

MST: 0314510354

Điện thoại: 02873030688 /  02873003886

Email: info@getss.com.vn

Website: www.getss.com.vn

DHLWL Validity/ Hiệu lực: 18-Feb-21

Till further notice/ đến khi có thông báo mới

Đơn vị tính: VND/kg

Weight (kg)

Hàng thường (GEN)

Khẩu trang vải (Fabric 

Mask)

Thực phẩm (Foods)

Mỹ phẩm (Cosmetic)

Túi xách (Bag)

Khẩu trang (Mask)

TPCN (Functional Food)

Khác (Other)

Thuốc tây (Medicine)

Bao bì Fake (Fake 

Packaging)

Lưu ý / Note

 1 - < 2 KG 988,000                1,002,000             1,022,000             1,022,000             

 2 - < 4 KG 711,000                724,000                738,500                745,000                

 4 - < 11 KG 566,000                579,000                591,000                599,000                

11 - < 21 KG 452,000                466,000                475,000                486,000                

21 - 30 KG 420,000                434,000                443,000                454,000                

31 - 300 KG 356,000                369,000                376,000                390,000                

> 300 KG

THÔNG TIN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI GỬI HÀNG

* Bảng giá đã bao gồm phụ phí xăng dầu (FSC) và thuế VAT. Phụ phí vùng sâu vùng xa (ODA) nếu có được tính tối thiểu là 45 Usd/lô hàng hoặc 0.90 Usd/Kg, (Chưa bao gồm FSC & VAT)

 - Phụ phí phát lại do sai địa chỉ là 16 Usd/lô hàng (Chưa bao gồm FSC & VAT)

* Các lô hàng có 1 kiện hàng nặng từ 70 Kg trờ lên hoặc 1 chiều của kiện hàng dài từ 120 cm trở lên, phụ phí quá tải và quá khổ được áp dụng 110 Usd/lô hàng (chưa bao  gồm FSC và VAT)

* Hàng hóa đóng trong kiện gỗ hoặc pallet gỗ phải được khử trùng và có giấy chứng nhận khử trùng (fumigation certificate) phù hợp theo quy định của nước đến

* Bảng giá trên không áp dụng cho các loại hàng Nguy hiểm, Chất lỏng, Hóa chất, Chất bột, Tiền, Kim loại quý, Thẻ tín dụng, Hộ chiếu, Hàng là Pin hoặc có kèm theo Pin và Hàng dễ vỡ

* Phí tính cước sẽ dựa trên số kg nặng nhất dựa vào 2 cách tính: cân nặng thực tế hoặc cân nặng theo số đo - cân nặng  thể tích, công thức quy đổi (Dài x Rộng x Cao)cm/5000.

*Phương án bồi thường cho trường hợp vỡ hỏng, thất lạc, mất hàng:

a. Nếu xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng mà khách hàng chứng minh được tại thời điểm phát hàng: Công ty sẽ bồi thường VND 20,000/kg và không quá 3 lần tiền cước hoặc tối đa VND 1,000,000/lô hàng

b. Các trường hợp loại trừ:

- Các vấn đề thuộc phạm vi bảo hành của nhà sản xuất

- Lỗi phát sinh trong quá trình vận chuyển từ nơi bán đến địa chỉ công ty tại Việt Nam. Người bán gửi hàng kém chất lượng, không gửi hàng, gửi sai hàng.

- Các nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, bạo động, chiến tranh, do tính chất tự nhiên của hàng hóa, thiệt hại do điện hoặc từ tính xóa bỏ những hình ảnh, dữ liệu hoặc âm thanh,hàng bị tịch thu

 hoặc bị hủy bởi nhà chức trách nước nhập khẩu.

- Các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát khác

Contacs us - Liên hệ: (+84) 0938 371 552 / 0918 356 886 / 0911 291 616 / 0908 789 234

37 Cửu Long, Phường 2, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

HCM - BA LAN (POLAND), QATAR.
(Giá cước all-in,  Giao hàng tận nhà, chưa bao gồm thuế nhập khẩu - all-in freight, door to door, excluded tax)

Bảng giá dành cho hàng hóa (Non Documents)

-Mỹ phẩm: nhãn mác đầy đủ + Phụ phí làm giấy MSDS  

200.000/lô hàng.

-Thực phẩm, Thực phẩm chức năng: nhãn mác đầy 

đủ,dạng bao cần hút chân không + phụ thu làm giấy FDA 

200.000 vnd/lô hàng.

-Thuốc tây: Nhãn đầy đủ, nên gửi dưới 1kg, đi kèm hàng 

và có đơn bác sĩ.

Đơn giá / kg



CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ VẬN TẢI CHUYỂN PHÁT NHANH TOÀN CẦU

37 Cửu Long, Phường 2, Quận Tân Bình

MST: 0314510354

Điện thoại: 02873030688 /  02873003886

Email: info@getss.com.vn

Website: www.getss.com.vn

DHLWL Validity/ Hiệu lực: 18-Feb-21

Till further notice/ đến khi có thông báo mới

Đơn vị tính: VND/kg

Weight (kg)

Hàng thường (GEN)

Khẩu trang vải (Fabric 

Mask)

Thực phẩm (Foods)

Mỹ phẩm (Cosmetic)

Túi xách (Bag)

Khẩu trang (Mask)

TPCN (Functional Food)

Khác (Other)

Thuốc tây (Medicine)

Bao bì Fake (Fake 

Packaging)

Lưu ý / Note

 1 - < 2 KG 692,000                706,000                720,000                726,000                

 2 - < 4 KG 480,000                493,000                503,000                514,000                

 4 - < 11 KG 395,000                409,000                417,000                429,000                

11 - < 21 KG 386,000                399,000                407,000                419,000                

21 - 70 KG 332,000                346,000                353,000                366,000                

> 70 KG

THÔNG TIN CẦN BIẾT TRƯỚC KHI GỬI HÀNG

* Bảng giá đã bao gồm phụ phí xăng dầu (FSC) và thuế VAT. Phụ phí vùng sâu vùng xa (ODA) nếu có được tính tối thiểu là 45 Usd/lô hàng hoặc 0.90 Usd/Kg, (Chưa bao gồm FSC & VAT)

 - Phụ phí phát lại do sai địa chỉ là 16 Usd/lô hàng (Chưa bao gồm FSC & VAT)

* Các lô hàng có 1 kiện hàng nặng từ 70 Kg trờ lên hoặc 1 chiều của kiện hàng dài từ 120 cm trở lên, phụ phí quá tải và quá khổ được áp dụng 110 Usd/lô hàng (chưa bao  gồm FSC và VAT)

* Hàng hóa đóng trong kiện gỗ hoặc pallet gỗ phải được khử trùng và có giấy chứng nhận khử trùng (fumigation certificate) phù hợp theo quy định của nước đến

* Bảng giá trên không áp dụng cho các loại hàng Nguy hiểm, Chất lỏng, Hóa chất, Chất bột, Tiền, Kim loại quý, Thẻ tín dụng, Hộ chiếu, Hàng là Pin hoặc có kèm theo Pin và Hàng dễ vỡ

* Phí tính cước sẽ dựa trên số kg nặng nhất dựa vào 2 cách tính: cân nặng thực tế hoặc cân nặng theo số đo - cân nặng  thể tích, công thức quy đổi (Dài x Rộng x Cao)cm/5000.

*Phương án bồi thường cho trường hợp vỡ hỏng, thất lạc, mất hàng:

a. Nếu xảy ra tình trạng mất mát, hư hỏng mà khách hàng chứng minh được tại thời điểm phát hàng: Công ty sẽ bồi thường VND 20,000/kg và không quá 3 lần tiền cước hoặc tối đa VND 1,000,000/lô hàng

b. Các trường hợp loại trừ:

- Các vấn đề thuộc phạm vi bảo hành của nhà sản xuất

- Lỗi phát sinh trong quá trình vận chuyển từ nơi bán đến địa chỉ công ty tại Việt Nam. Người bán gửi hàng kém chất lượng, không gửi hàng, gửi sai hàng.

- Các nguyên nhân bất khả kháng như: thiên tai, bạo động, chiến tranh, do tính chất tự nhiên của hàng hóa, thiệt hại do điện hoặc từ tính xóa bỏ những hình ảnh, dữ liệu hoặc âm thanh,hàng bị tịch thu

 hoặc bị hủy bởi nhà chức trách nước nhập khẩu.

- Các nguyên nhân nằm ngoài tầm kiểm soát khác

Contacs us - Liên hệ: (+84) 0938 371 552 / 0918 356 886 / 0911 291 616 / 0908 789 234

37 Cửu Long, Phường 2, Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

HCM - NEW ZEALAND.
(Giá cước all-in,  Giao hàng tận nhà, chưa bao gồm thuế nhập khẩu - all-in freight, door to door, excluded tax)

Bảng giá dành cho hàng hóa (Non Documents)

-Mỹ phẩm: nhãn mác đầy đủ + Phụ phí làm giấy MSDS  

200.000/lô hàng.

-Thực phẩm, Thực phẩm chức năng: nhãn mác đầy 

đủ,dạng bao cần hút chân không + phụ thu làm giấy FDA 

200.000 vnd/lô hàng.

-Thuốc tây: Nhãn đầy đủ, nên gửi dưới 1kg, đi kèm hàng 

và có đơn bác sĩ.

Đơn giá / kg


