
 

 

 

THÔNG TIN CẦN BIẾT KHI GỬI HÀNG ĐI ÚC 

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 3 loại mỹ phẩm thì mức phụ phí sẽ cao hơn, dao động từ 350k đến 1 triệu đồng.  

3. Hàng cao hơn 120cm, nặng hơn 70kg sẽ bị phụ thu thêm phí hàng quá khổ, hàng cồng kềnh theo qui 
định hãng bay. Hàng chất lỏng, mắm nên bỏ hôp, đóng thùng xốp để đảm bảo nguyên vẹn. 

4. Thời gian vận chuyển sẽ 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. 

5. Công ty sẽ khai giá trị hàng thấp để được miễn thuế nhập tại Úc. Nếu gặp rủi ro sẽ đền bù theo giá trị hàng 
đã khai. Tối đa $100/đơn hàng.  

6. Một vài địa chỉ ở Úc có thể thuộc khu vực vùng sâu vùng xa và bị phụ phí VSVX.  
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 01/05/2022 cho đến khi có thông báo mới. 

 

SỐ KÝ (KG) GIÁ CƯỚC (VNĐ) 
0.5  1,055,749  
1  1,238,321  

1.5  1,328,730  
2  1,420,461  

2.5  1,511,924  
3  1,607,127  

3.5  1,729,424  
4  1,851,455  

4.5  1,993,668  



 

 

5  2,155,881  
5.5  2,307,827  
6  2,450,040  

6.5  2,592,254  
7  2,734,467  

7.5  2,876,680  
8  3,018,626  

8.5  3,160,839  
9  3,303,052  

9.5  3,445,266  
10  3,587,479  

10.5  3,696,037  
11  3,839,735  

11.5  3,983,434  
12  4,127,133  

12.5  4,271,099  
13  4,414,797  

13.5  4,558,496  
14  4,702,194  

14.5  4,845,893  
15  5,039,859  

15.5  5,183,558  
16  5,327,256  

16.5  5,470,955  
17  5,614,921  

17.5  5,758,619  
18  5,902,318  

18.5  6,046,017  
19  6,189,715  

19.5  6,333,681  
20  6,477,380  

21-30  265,000 đ/kg 
31-43 250,000 đ/kg 
44-99 240,000 đ/kg 

100-300 219,000 đ/kg 
 

 

 

 



 

 

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

1. Tất cả các mặt hàng dễ vỡ, 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). 
 


