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Bảng giá Lưu kho & giá Phục vụ 

STT  NỘI DUNG THU PHÍ  
ÐƠN VỊ 
TÍNH  

 (VND) 

   GIÁ PHỤC VỤ ÐẠI LÝ VÀ KHÁCH HÀNG 
 

   

1  GIÁ LƯU KHO        

1.1  Giá lưu kho (hàng nhập khẩu)        

   
Miễn lưu kho vào ngày chủ nhật, ngày lễ và 60 tiếng sau khi máy 
bay đến 

      

   Tiền lưu kho sẽ được tính theo ngày (24 giờ)        

   + Lô hàng nhỏ hơn hoặc bằng 100 kg (từ giờ thứ 60:01 trở lên) Kg/ngày  1,160  

   + Lô hàng lớn hơn 100 kg        

 
 - từ giờ thứ 60:01 đến giờ thứ 120 (ngày thứ 2,5 đến ngày thứ 5)  

 
   

      . Phụ phí cho 100kg đầu AWB/ngày 87,000 

      . Phí lưu kho theo trọng lượng thực tế của lô hàng Kg/ngày 290 

   - Từ giờ thứ 120:01 đến giờ thứ 216 (ngày thứ 6 đến ngày thứ 9)       

 
   . Phụ phí cho 100kg đầu AWB/ngày 87,000 

 
   . Phí lưu kho theo trọng lượng thực tế của lô hàng Kg/ngày 725 

   - Từ giờ thứ 216:01 trở đi (ngày thứ 10 trở lên)      

 
   . Phụ phí cho 100kg đầu AWB/ngày 87,000 

 
   . Phí lưu kho theo trọng lượng thực tế của lô hàng Kg/ngày 1,160 

   + Giá lưu kho tối thiểu  ngày  43,000  

1.2  Giá lưu kho (hàng xuất khẩu)       

   
Miễn lưu kho vào ngày chủ nhật, ngày lễ và 60 tiếng trước khi máy 
bay đến 

      

   Tiền lưu kho sẽ được tính theo ngày (24 giờ)        

   + Lô hàng nhỏ hơn hoặc bằng 200 kg (từ giờ thứ 60:01 trở lên) Kg/ngày   1,160  

   + Lô hàng lớn hơn 200 kg     
 

    - từ giờ thứ 60:01 đến giờ thứ 96 (ngày thứ 2,5 đến ngày thứ 4)  
 

   

      . Phụ phí cho 200kg đầu AWB/ngày 174,000  

      . Phí lưu kho theo trọng lượng thực tế của lô hàng Kg/ngày 290  

   - Từ giờ thứ 96.01:01 đến giờ thứ 192 (ngày thứ 5 đến ngày thứ 8)    
 

      . Phụ phí cho 200kg đầu AWB/ngày 174,000 

 
   . Phí lưu kho theo trọng lượng thực tế của lô hàng Kg/ngày 725 

 
- Từ giờ thứ 192:01 trở đi (ngày thứ 9 trở lên)   

 

 
   . Phụ phí cho 200kg đầu AWB/ngày 174,000 

 
   . Phí lưu kho theo trọng lượng thực tế của lô hàng Kg/ngày 1,160 

   Giá lưu kho tối thiểu  ngày 43,000  

1.3  Giá Lưu kho hàng đặc biệt        

1.3.1 Hàng quý hiếm       

   
Miễn lưu kho trong vòng 3 giờ từ lúc tiếp nhận cho hàng xuất hoặc 
từ lúc máy bay đáp cho hàng nhập. 
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   Không miễn lưu kho ngày Chủ nhật, ngày lễ hoặc ngày phát hàng        

   Tiền lưu kho sẽ được tính theo ngày (24 giờ)       

   - Giá lưu kho Kg/ngày 4,365  

   - Giá tối thiểu ngày  725,000  

1.3.2 Hàng chứa trong kho lạnh        

   Không miễn lưu kho kể tứ khi hàng được yêu cầu để trong kho lạnh        

   Tiền lưu kho sẽ được tính theo ngày (24 giờ)       

   - Giá lưu kho đối với hàng nhập khẩu  Kg/ngày 1,100  

   - Giá lưu kho đối với hàng xuất khẩu  Kg/ngày 1,100  

   - giá lưu kho tối thiểu ngày 170,000  

1.3.3 Hàng động vật sống       

   
- Đối với hàng nhập khẩu: không miễn phí lưu kho cho ngày máy 
bay đến, chủ nhật, ngày lễ và ngày phát hàng.  

      

   
- Đối với hàng xuất khẩu: miễn lưu kho cho 24 giờ trước chuyến 
bay, chủ nhật và ngày lễ 

      

   Tiền lưu kho sẽ được tính theo ngày (24 giờ)       

   - Giá lưu kho  Kg/ngày 870  

   - Giá lưu kho tối thiểu ngày 145,000  

1.3.4 Hàng vũ khí, chất nổ       

   
- Đối với hàng nhập khẩu: không miễn phí lưu kho cho ngày máy 
bay đến, chủ nhật, ngày lễ và ngày phát hàng.  

      

   
- Đối với hàng xuất khẩu: không miễn phí lưu kho cho ngày máy bay 
đi, chủ nhật, ngày lễ và ngày giao hàng. 

      

 
Tiền lưu kho sẽ được tính theo ngày (24 giờ) 

  

   - Giá lưu kho Kg/ngày 2910  

   - Giá lưu kho tối thiểu ngày 725,000  

1.3.5 Hàng nguy hiểm        

   
- Đối với hàng nhập khẩu: không miễn phí lưu kho cho ngày máy 
bay đến, chủ nhật, ngày lễ và ngày phát hàng. 

      

   
- Đối với hàng xuất khẩu: không miễn phí lưu kho cho ngày máy bay 
đến, chủ nhật, ngày lễ và ngày giao hàng. 

      

   - Giá lưu kho Kg/ngày 1,455  

   - Giá lưu kho tối thiểu ngày 72,000  

1.3.6 Hàng giá trị cao (VUN) 
  

 
- Đối với hàng xuất khẩu: miễn phí lưu kho cho ngày có chuyến bay, 
không miễn lưu kho ngày chủ nhật, ngày lễ.   

 
- Giá lưu kho Kg/ngày 1,160 

 
- Giá lưu kho tối thiểu ngày 150,000 

1.3.7 Hàng quan tài 
  

 
Miễn lưu kho trong vòng 6 giờ từ lúc tiếp nhận cho hàng xuất hoặc 
từ lúc máy bay đáp cho hàng nhập. 

Kg/ ngày 1,100 

 Không miễn lưu kho ngày Chủ nhật, ngày lễ hoặc ngày phát hàng   
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2.  Phí phục vụ        

2.1  Phí phục vụ hàng thông thường        

   - Hàng xuất khẩu Kg  350  

   - Hàng nhập khẩu  Kg 725  

   Giá tối thiểu Lần 36,000  

2.2  Phí phục vụ hàng đặc biệt       

2.2.1  Phí phục vụ phát hàng nhanh cho hàng thông thường theo yêu cầu        

   - Giao hàng từ 1.30 đến 3 giờ sau khi máy bay đáp  Kg  1,810  

   - Giao hàng từ 3 giờ đến 6 giờ sau khi máy bay đáp Kg 1,450  

   Phí phục vụ tối thiểu Lần 72,000  

 
- Giao hàng 6 giờ sau khi máy bay đáp áp dụng giá phục vụ bình thường. 

  

2.2.2  Phí phục vụ hàng phát chuyển nhanh       

   - Giao hàng từ 1.30 đến 3 giờ sau khi máy bay đáp  Kg  1,810  

   - Giao hàng từ 3 giờ đến 6 giờ sau khi máy bay đáp Kg 1,450 

   Phí phục vụ tối thiểu Lần 72,000  

 
- Giao hàng 6 giờ sau khi máy bay đáp áp dụng giá phục vụ bình thường. 

  

2.2.3  Phí phục vụ hàng dễ hư hỏng       

   - Giao hàng từ 1.30 đến 3 giờ sau khi máy bay đáp  Kg 1,810  

   - Giao hàng từ 3 giờ đến 6 giờ sau khi máy bay đáp Kg 1,450  

 
- Giao hàng 6 giờ sau khi máy bay đáp  Kg 1,090  

   Phí phục vụ tối thiểu Lần 72,000  

2.2.4  Phí phục vụ hàng quý hiếm       

   - Hàng xuất khẩu Kg  5,250  

   - Hàng nhập khẩu  Kg 5,250 

   Phí phục vụ tối thiểu Lần 1,000,000  

2.2.5  Phí phục vụ hàng động vật sống      

   - Hàng xuất khẩu Kg 580  

   Phí phục vụ tối thiểu  Lần   36,000 

   - Hàng nhập khẩu  Kg 960 

   Phí phục vụ tối thiểu Lần  100,000   

2.2.6 Phí Phục vụ Hàng giá trị cao (VUN) 
  

 
- Hàng xuất khẩu Kg 1,750 

 
Phí phục vụ tối thiểu  Lần    200,000 

2.2.7 Phí phục vụ Hàng Quan tài 
  

 
- Hàng xuất khẩu Lần 700,000 

 
- Hàng nhập khẩu Lần 700,000 
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3.  Phí các loại dịch vụ khác        

3.1  Giá phục vụ không vận đơn phụ (HAWB)        

   - Giá thông thường  Kg 7,250 

   - Giá tối đa HAWB  145,000  

   - Giá tối thiểu HAWB  43,000  

3.2 Phí hủy không vận đơn phụ (HAWB) HAWB 43,000 

3.3 Giá áp tải hàng quý hiếm  Lần 1,455,000  

3.4  Phí hủy phiếu giao hàng  Lần 43,000  

3.5 Phí chỉnh sửa tài liệu  Lần 43,000  

3.6 Phí yêu cầu cân lại lô hàng Lần 140,000  

3.7 Phí sao lục chứng từ  AWB 43,000  

3.8  Phí gởi trả hàng, bưu kiện gởi lạc tuyến Lần 280,000  

3.9  Phí yêu cầu hủy hàng  Lô hàng 280,000  

3.10  Phí dán nhãn lô hàng        

   - Giá phục vụ  Kiện 1,500 

   - Giá tối thiểu Lô hàng  43,000  

3.11 Phí phục vụ kiểm tra hàng nguy hiểm ( kiểm tra hàng và giấy tờ) 3 UN Lô hàng 1,000,000 

 
Lô hàng có trên 3 (UN) loại hàng nguy hiểm Mỗi UN 100,000 

 
Phí kiểm tra lại Tờ khai 500,000 

3.12 Chi phí cho tiền cước trả sau (collect fee) áp dụng TACT rules AWB 5% 

 
Phí tối thiểu (10 USD) Lô hàng 200,000 

GHI CHÚ: Phí nêu trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT)  

 

 


