
 

 

THÔNG TIN CẦN BIẾT KHI GỬI HÀNG YẾN, THỊT HEO, ĐÔNG LẠNH 

ĐI MỸ/CANADA 

1. Thời gian vận chuyển dự kiến từ 8-10 ngày (không tính ngày thứ bảy, chủ nhật và 
ngày lễ), giao hàng tận nhà. 

2. Bảng giá cước bao trọn gói các thủ tục đầu xuất Việt Nam, tỷ lệ đạt 95%. 

3. Giá bên dưới chưa bao gồm BẢO HIỂM HÀNG HÓA HÀNG YẾN. 

Chi phí bảo hiểm hàng Yến là 20% giá trị thực tế của Yến, nếu có bất kỳ vấn đề 
gì xảy ra, đền bù 100% giá trị thực tế của Yến. Không đền bù tiền cước. 

4. Yêu cầu cho chính sách đền bù: người nhận phải chụp và quay video trước khi khui 
hàng nhận. Không giải quyết khiếu nại khi không có bằng chứng cụ thể. 

Áp dụng từ ngày 15/04/2022 cho đến khi có thông báo mới 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

SỐ KÝ GIÁ CƯỚC (VND) SỐ KÝ GIÁ CƯỚC (VND) 

0.5 2,500,000 

1 2,791,000 11 6,579,000 

2 3,208,000 12 6,805,000 

3 3,491,000 13 7,172,000 

4 3,804,000 14 7,500,000 

5 4,062,000 15 7,662,000 

6 5,262,000 16 7,918,000 

7 5,745,000 17 8,104,000 

8 6,162,000 18 8,371,000 

9 6,053,000 19 8,643,000 

10 6,290,000 20 8,915,000 



 

 

SỐ KÝ GIÁ CƯỚC (VND/KG) 

21-25 420,000 đ/kg 

26-30 395,000 đ/kg 

31-44 379,000 đ/kg 

45-70 360,000 đ/kg 

71-100 345,000 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). 


