
 

Hotline: 0866 833 343 – 0915 925 484 

Các khoản Phụ Phí nếu có  

 Phí vùng sâu vùng xa : 8.500 đ /kg ( Tối thiểu: 430.000 đ /lô hàng ). 

Phụ phí được áp dụng cho mỗi chuyến hàng khi địa điểm giao hàng hoặc nhận hàng tại vùng sâu 
vùng xa. Xa được định nghĩa là đảo và vùng cao nguyên, hoặc nơi có mã bưu cục/ mã vùng  ( 

Postal Code )khó phục vụ hoặc những vùng ngoại ô, thị trấn xa xôi không thể tiếp cận hoặc 

không được phục vụ thường xuyên. Vì vậy trước khi gửi hàng quý khách vui lòng gửi cho 

chúng tôi địa chỉ nhận hàng, mã bưu chính ( Postal code ) để chúng tối kiểm tra trước xem 

lô hàng của quý khách có thuộc vùng sâu vùng xa không và báo ngay cho quý khách được 

biết, thời gian sử lý khoảng 3-5 phút, tránh gây trậm trễ cho cả 2 bên. 

 Phụ phí hàng quá khổ: 430.000 VND 

Hàng quá khổ là hàng mà kích thước 1 hay nhiều kích thước ( dài, rộng, cao ) vướt quá kích 

thước giới hạn sau: 

1.1 trong những kiện hàng có trọng lượng >30kgs: 
1a.Kích thước tối đa cho dịch vụ Express: 1.2m(dài)x1.2m(rộng)x1.5m(cao) 

1b.Kích thước tối đa cho dịch vụ Economy: 2.4m(dài)x1.2m(rộng)x1.8m(cao) 

2. 1 trong những kiện hàng có trọng lượng <30kgs: 

2a.Kích thước tối đa cho dịch vụ Express: 1.2m(dài)x0.7m(rộng)x0.6m(cao) 
2b.Kích thước tối đa cho dịch vụ Economy: 1.2m(dài)x0.7m(rộng)x0.6m(cao 

 Phụ phí hàng cồng kềnh : 670.000 VND 

Hàng cồng kềnh được định nghĩa như sau: Những lô hàng đóng gói cồng kềnh và kích thước 

không thể xếp chồng lên nhau có thể gây ra sự chậm trễ trong việc xử lý hàng tại các sân bay và 

hub TNT; gây thương tích nếu không xử lý đúng. 

 Phí sai địa chỉ, đổi địa chỉ: 270.000 VNĐ 

Xử lý những lô hàng sai địa chỉ. Trong trường hợp giao lại, sẽ thu mức 270.000/ lô hàng. Tuy 
nhiên, địa chỉ giao lại không khác thành phố, không thuộc luồng, tuyến, quốc gia khác. Vẫn sẽ 

tính OOA nếu địa chỉ mới ở ngoài vùng giao nhận 

  Phí trả thuế nhập khẩu tại Việt Nam: 473.000 VNĐ 

 p dụng cho bất k  lô hàng nào mà người gửi thanh toán thuế Nhập kh u thay cho người nhận 

 


