
 

 

 

THÔNG TIN CẦN BIẾT KHI GỬI HÀNG ĐI MỸ 

1. Không nhận vận chuyển hàng cấm, hàng có pin và nam châm, các con vật máu nóng đi trên cạn, 
lươn, ốc, hến, thực phẩm đã qua chế biến, trái cây và hải sản tươi, thuốc lá, thuốc điện tử, trang sức 
vàng và bạc, đá quý, gỗ quý, nước hoa, hàng có cồn.  

2. Đối với mặt hàng mỹ phẩm, chất lỏng có phụ thu MSDS TỐI THIỂU là 250k /tờ/đơn hàng. Số lượng 
hơn 03 loại mỹ phẩm thì mức phụ phí sẽ cao hơn, dao động từ 350k đến 1 triệu đồng.  

3. Thuốc tây, Yến, hàng Thịt, hàng fake… sẽ đi giá cước khác và có chỉnh sách rủi ro cụ thể.  

4. Hàng cao hơn 120cm, nặng hơn 70kg sẽ bị phụ thu thêm phí hàng quá khổ, hàng cồng kềnh theo qui 

định hãng bay.  

5. Thời gian vận chuyển dự kiến từ 5-10 ngày làm việc (không tính thứ 7, chủ nhật và ngày nghỉ lễ). 
Có tracking theo dõi đơn hàng, giao hàng tận nhà. 

6. Công ty sẽ khai giá trị hàng thấp để được miễn thuế nhập tại Mỹ. Nếu gặp rủi ro sẽ đền bù theo giá trị hàng 
đã khai.  

Lưu ý: số ký tính cước sẽ là số lớn hơn giữa cân nặng thực tế và trọng lượng quy đổi theo thể tích (ảnh 
minh họa bên dưới). 

 

 

 

 

 

 
Áp dụng từ ngày 01/04/2022 cho đến khi có thông báo mới. 

 

SỐ KÝ (KG) HÀNG THƯỜNG 

(VNĐ) 
MỸ PHẨM, THỰC 

PHẨM (VNĐ) 
0.5 1,080,363 1,354,214 

1 1,228,195 1,533,228 

1.5 1,364,364 1,344,660 

2 1,497,237 1,705,483 

2.5 1,689,438 1,920,896 

3 1,879,863 2,136,073 

3.5 1,980,031 2,231,158 

4 2,161,075 2,433,890 

4.5 2,285,075 2,636,387 



 

 

5 2,470,542 2,889,119 

5.5 2,846,808 3,091,850 

6 2,988,808 3,284,347 

6.5 3,131,062 3,477,079 

7 3,272,809 3,669,576 

7.5 3,414,810 3,862,308 

8 3,556,810 4,055,040 

8.5 3,698,811 4,247,536 

9 3,840,304 4,440,268 

9.5 3,982,304 4,633,000 

10 4,124,305 4,811,604 

10.5 4,476,303 4,952,141 

11 4,603,671 5,137,477 

11.5 4,847,664 5,322,581 

12 5,050,331 5,507,918 

12.5 5,229,673 5,693,254 

13 5,362,111 5,878,358 

13.5 5,494,296 6,063,695 

14 5,626,481 6,118,284 

14.5 5,758,665 6,293,241 

15 5,890,850 6,518,431 

15.5 6,022,781 6,693,389 

16 6,155,473 6,868,578 

16.5 6,287,404 7,043,768 

17 6,419,842 7,308,725 

17.5 6,551,773 7,493,915 

18 6,684,465 7,625,951 

18.5 6,816,396 7,743,486 

19 6,948,580 7,861,021 

19.5 7,038,171 7,978,556 

20 7,148,552 8,096,091 

20.5 7,178,596 8,257,031 

21 7,779,234 8,417,971 

21.5 7,947,787 8,578,911 

22 8,116,340 8,739,851 

22.5 8,284,894 8,900,791 

23 8,453,447 9,061,732 

23.5 8,622,000 9,222,672 

24 8,790,553 9,383,612 

24.5 8,959,106 9,544,552 

25 9,127,660 9,705,492 



 

 

25.5 9,296,213 9,866,432 

26 9,464,766 10,027,372 

26.5 9,633,319 10,188,313 

27 9,801,872 10,349,253 

27.5 9,970,426 10,510,193 

28 10,138,979 10,671,133 

28.5 10,307,532 10,832,073 

29 10,476,085 10,993,013 

29.5 10,644,638 11,153,953 

30 10,813,192 11,314,894 

31-70 303,000 đ/kg 335,000 đ/kg 

71-99 285,000 đ/kg 308,000 đ/kg 

100-300 269,000 đ/kg 305,000 đ/kg 

300-1000 265,000 đ/kg 312,000 đ/kg 

 

AQ SHIP MIỄN TRỪ TRÁCH NHIỆM TRONG CÁC TRƯỜNG HỢP BÊN DƯỚI: 

1. Tất cả các mặt hàng thực phẩm, mỹ phẩm, hàng khó, hàng giá trị cao trong kiện hàng gửi.  

2. Hàng bị hỏng, ôi thiu, quá hạn sử dụng trong thời gian vận chuyển thay đổi vì các nguyên nhân bất 
khả kháng như máy bay chậm, hải quan và cơ quan chức năng kiểm tra, thời tiết, phong tỏa tại 
nước đến, người nhận không nhận hàng, hàng đến chậm hơn dự kiến vì bị thất lạc… 

3. Hàng bị kiểm tra, tịch thu, hủy hàng bởi hải quan và các cơ quan chức năng vì những lý do và nhận 

định tại thời điểm kiểm tra cho rằng hàng này không an toàn, có thành phần cấm, thành phần gây hại 
đến sức khỏe và xã hội. Những mặt hàng mà hãng bay hoặc hải quan kiểm tra hàng tại thời điểm 
đó nhận định rằng mặt hàng không nhận được hoặc nghi ngờ không an toàn. 

4. Hàng đã được thông báo không nhận vận chuyển nhưng khách hàng cố tình gian lận, nhét hàng, 
ngụy trang để vào lô hàng. 

5. Hàng khách để vào và không khai báo với công ty như: sâm, yến, đông trùng, những mặt hàng có 
giá trị cao… 

6. Hàng đặc thù mang tính chất dễ vỡ, dễ bóp méo, dễ đổ tháo trong quá trình vận chuyển nhưng 
khách hàng không chịu đóng thùng xốp và pallet hoặc đã đóng nhưng do bản chất hàng vẫn không 
nguyên vẹn được.  

7. Hàng không được mua bảo hiểm (nếu có). 
 


