
 

THÔNG TIN CẦN BIẾT KHI GỬI HÀNG ĐI ĐÀI LOAN (TAIWAN) 

1. Không nhận vận chuyển hàng cấm, hàng thịt, khô bò, khô gà, chà bông, yến, thuốc lá, 
thuốc điện tử.  

2. Thời gian vận chuyển từ 02-05 ngày làm việc (kể từ ngày bay). Giao hàng tận nhà, giá 
cước đã bao gồm phí hải quan, thuế hai đầu Việt – Đài. 

3. Phụ thu thêm: các mặt hàng lỏng/bột/khẩu trang y tế, hàng hiệu (fake và authentic): 
50k/kg. Hàng yến/nhang/trầm phụ thu 150k/đơn hàng. 

4. Số ký đi Đài sẽ được làm tròn lên 1kg. Ví dụ: 1.2kg làm tròn 2kg. 

5. Giá cước sẽ tính theo SỐ KÝ LỚN HƠN khi so sánh giữa số ký thực tế và số ký thể 
tích: dài x rộng x cao/5000. 

Yêu cầu chung: 

❖ Người nhận phải có số CMND, thẻ cư trú (đối với gửi hàng thường trên 50kg) 

❖ Địa chỉ được gửi bằng gõ tin nhắn và chụp màn hình. Không viết tay. 

❖ Không giữ hàng quá lâu tại Đài, nếu hàng bị hoàn về (sau 03 ngày người nhận không 

nhận) cước phí hoàn về sẽ do người gửi chịu. 

ĐVT: VNĐ/KG 

Trọng lượng 

(KG) 

Hàng thường 

(quần áo, sách) 

Thực phẩm 

(khô, bánh, mắm…)

Mỹ phẩm 

(kem, son, serum…)

TPCN (thuốc 
nam, bắc…) 

1  350,000 370,000 380,000 390,000 

2-5 240,000 250,000 255,000 280,000 

6-10 205,000 210,000 215,000 219,000 

11-20  175,000 190,000 195,000 199,000 

21-50  140,000 170,000 175,000 179,000 

51-100 125,000 145,000 149,000 150,000 

Trên 100kg Liên hệ để được giá tốt 

 

 



 

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). 
 


