
 

  

BIỂU PHÍ GỬI THUỐC TÂY 

1. Thuốc tây không nhận kèm với các mặt hàng khác. Thuốc tây là mặt hàng đặc biệt khó 
nên đi dưới 4kg/đơn để đảm bảo an toàn. Nếu có dạng nước, nhận dưới 100ml. 

2. Thuốc tây khi mang đến gửi phải còn nguyên vẹn vỏ hộp, bao bì, nguồn gốc rõ ràng, 
thành phần đầy đủ, không xé liều, toa thuốc mua tại nhà thuốc hoặc toa bác sĩ kê đơn. 

3. Thời gian vận chuyển từ 3-4 tuần. Không tính thứ 7, chủ nhật, ngày lễ.  

4. Thuốc sau khi đóng thùng sẽ cân và đo thể tích thùng hàng. Đo áp tường (dài x rộng x 
cao)/5000= số cân thể tích. Sau đó so sánh giữa số kg cân nặng và số kg thể tích, số cân 
nào lớn hơn tính giá cước theo số cân đó. 

5. Thuốc tây khi vào nước đến hải quan sẽ kiểm tra ngẫu nhiên lô hàng, nếu không có thành 
phần cấm thì nhập vào bình thường. Nếu có thành phần chất cấm hoặc đối với Mỹ và Úc 
nhận định là không an toàn, gây hại đến sức khỏe thì hủy đơn hoặc hoàn hàng về Việt 
Nam không giải quyết khiếu nại. Nếu hoàn hàng về Việt Nam có phát sinh chi phí thì sẽ 
do người gửi chịu. 
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KG MỸ ÚC CANADA ĐÀI/THÁI HÀN NHẬT 

0.5 1,620,000 1,433,000 1,577,000 1,164,000 1,260,000 1,281,000 

1 1,951,000 1,648,000 1,865,600 1,290,918 1,380,000 1,401,000 

1.5 2,293,000 1,872,000 1,872,600 1,428,000 1,502,000 1,542,000 

2 2,634,000 2,096,000 2,461,800 1,585,000 1,643,000 1,682,000 

2.5 2,955,000 2,300,000 2,739,000 1,712,000 1,753,000 1,803,000 

3 3,287,000 2,514,000 3,027,000 1,850,000 1,874,000 1,923,000 

3.5 3,658,000 2,768,000 3,355,000 1,910,000 1,917,000 2,104,000 

4 3,970,000 2,962,000 3,623,000 2,020,000 2,100,000 2,201,000 

4.5 4,290,000 3,156,000 3,891,000 2,103,000 2,190,000 2,215,000 

5 4,602,000 3,360,000 4,200,000 2,209,000 2,250,000 2,306,000 


