
Ngày 30/7, Vietjet Thái Lan khai trương chuyến 
bay kết nối sân bay lớn nhất thủ đô Bangkok, Su-
varnabhumi với Khon Kaen, trung tâm thương 
mại và chính trị của vùng Đông bắc Thái Lan. 
Chuyến bay khai trương mang số hiệu VZ210 
cũng mang đến cho hành khách chương trình 
biểu diễn đặc sắc trên tàu bay với sự góp mặt của 
ca sĩ nổi tiếng Ying Lee và các vũ công, tiếp viên 
xinh đẹp. Hành khách trên chuyến bay đầu tiên 
cũng được hãng gửi tặng những phần quà lưu 
niệm xinh xắn.

Vietjet Thái Lan vừa khai trương chuyến bay kết 
nối thủ đô Bangkok từ sân bay Suvarnabhumi với 
Nakhon Si Thammarat, trung tâm hành chính 
miền Nam và là một trong những thành phố lâu 
đời nhất tại Thái Lan. Chuyến bay khai trương hân 
hạnh có sự góp mặt của ông Siripat Phatthakun, 
tỉnh trưởng Nakhon Si Thammarat.

Chuyến bay khai trương mang số hiệu VZ330 
cũng mang đến cho hành khách chương trình 
biểu diễn đặc sắc của ca sỹ Thái Lan “GunGun” 
trên tàu bay. Hành khách trên chuyến bay đầu 
tiên cũng được hãng gửi tặng những phần quà lưu 
niệm và được chào đón nồng nhiệt khi hạ cánh 
với các vòng hoa tươi thắm từ đại diện sân bay và 
văn phòng Tổng cục du lịch Thái Lan tại Nakhon Si 
Thammarat.

Vietjet đã tham gia gặp gỡ các nhà đầu tư nước 
ngoài trong chương trình “Vietnam Corporate Day 
2020” do Sở Giao Dịch Chứng Khoán Thành phố 
Hồ Chí Minh và Tập đoàn chứng khoán Daiwa 
cùng tổ chức. Các lãnh đạo Vietjet đã có các cuộc 
họp trực tuyến riêng và theo nhóm với các nhà 
đầu tư nước ngoài đến từ các quỹ và ngân hàng 
lớn trên thế giới. Ngoài ra, Vietjet cũng đã phối 
hợp với Công ty Chứng khoán SSI và Công ty 
Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh (HSC) để tổ 
chức gặp gỡ các gần 100 nhà đầu tư trong nước 
và nước ngoài. Trong các cuộc gặp gỡ này, lãnh 
đạo Vietjet đã cập nhật kết quả hoạt động kinh 
doanh của Vietjet trong 6 tháng đầu năm 2020 và 
cũng đã trao đổi về tình hình hoạt động kinh 
doanh trong bối cảnh Covid-19 và về triển vọng 
của ngành trong các năm tiếp theo.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet vừa được 
vinh danh là doanh nghiệp Việt Nam có ảnh 
hưởng nhất trên thế giới “Vietnam Brand, Global 
Impact”. Giải thưởng do hội đồng quy tụ các 
chuyên gia và lãnh đạo các đơn vị uy tín quốc tế 
bình chọn thuộc giải thưởng PR Newswire 2020.

Vietjet được ghi nhận bởi những thành tựu và vị 
thế tiên phong trong việc phát triển mạng bay với 
các hoạt động sáng tạo, ý nghĩa và có sức ảnh 
hưởng trên toàn thế giới.

Vietjet cùng Facebook triển khai chương trình 
quảng bá du lịch “Bao la Việt Nam – Bay xanh 
cùng Vietjet”. Chương trình này nằm trong dự án 
“Tự hào Việt Nam” do Bộ Kế hoạch - đầu tư và 
Facebook phát động nhằm thúc đẩy kinh tế và du 
lịch hậu COVID-19. Nhân dịp này, Vietjet công bố 
siêu khuyến mại giảm 50% giá vé trên tất cả các 
đường bay nội địa để người dân và du khách thỏa 
sức khám phá vẻ đẹp bất tận của văn hóa, ẩm 
thực và con người Việt Nam.

Chào mừng các đường bay mới tại Xứ sở Chùa 
vàng, Vietjet Thái Lan tiếp tục mang đến nhiều 
bất ngờ cho khách hàng của mình với chương 
trình khuyến mãi 500.000 vé giá chỉ từ 50 baht 
(~35.000đ) tại website www.vietjetair.com và 
ứng dụng Vietjet Air. Chương trình diễn ra hàng 
ngày từ 13 đến 17/07/2020, trong khung giờ 
vàng từ 12h đến 14h, dành cho tất cả 13 đường 
bay nội địa của hãng tại Thái Lan. Thời gian bay 
áp dụng từ ngày 01/09/2020 – 30/06/2021. 
Đây là cơ hội tốt để khách hàng có thể lên kế 
hoạch trước cho những chuyến đi chơi, khám phá 
các điểm đến mới đầy hấp dẫn tại Thái Lan.

Lễ công bố giải thưởng Top 50 “Nơi làm việc Tốt 
nhất châu Á” năm 2020 do tạp chí nhân sự hàng 
đầu châu Á – HR Asia Magazine tổ chức vừa diễn 
ra vào tối ngày 1/7 tại thành phố Hồ Chí Minh. Sự 
kiện vinh danh các doanh nghiệp hàng đầu có 
môi trường làm việc tốt nhất châu Á khu vực Việt 
Nam như Vietjet, Techcombank, Coca Cola…

HR Asia Awards 2020 là giải thưởng thường niên 
danh giá nhất trong lĩnh vực nhân sự cấp khu vực. 
Giải thưởng này nhằm vinh danh những doanh 
nghiệp hàng đầu có chính sách, chế độ đãi ngộ 
nhân sự hấp dẫn, môi trường làm việc lý tưởng và 
thường xuyên tổ chức các chương trình đào tạo 
phát triển.

Xác minh thấy gia đình bà Khuyến thuộc diện hộ 
nghèo, gặp nhiều khó khăn trong cuộc sống, Ban 
Lãnh đạo Vietjet đã quyết định trích từ quỹ hoạt 
động từ thiện của công ty 20 triệu đồng để giúp 
đỡ gia đình bà Khuyến.

Để hỗ trợ khách hàng và phối hợp kiểm soát dịch 
bệnh Covid-19, Vietjet đã triển khai phương án hỗ 
trợ cho các hành khách có hành trình bay trên tất 
cả các chuyến bay nội địa Việt Nam kể từ ngày 
1/8/2020 trở đi.

Theo đó, từ ngày 1/8/2020 đến hết ngày 
7/8/2020, tất cả các hành khách có hành trình 
bay trên các chuyến bay nội địa từ 1/8/2020 trở 
đi sẽ được miễn phí thay đổi chuyến bay, giờ bay, 
ngày bay và hành trình. Khách hàng có thể lựa 
chọn chuyến bay mới phù hợp với thời gian bay 
từ 1/8/2020 đến hết 30/10/2021.

Lễ công bố Bảng xếp hạng "50 Công ty Kinh 
doanh Hiệu quả nhất Việt Nam" năm 2019 vừa 
diễn ra vào ngày 10/7 tại TP. Hồ Chí Minh. Sự kiện 
vinh danh các doanh nghiệp hàng đầu có sự góp 
mặt của những tên tuổi lớn, uy tín trên thị trường 
chứng khoán Việt Nam như Vietjet, Thế Giới Di 
Động, Vietcombank…

Theo kết quả công bố, tăng trưởng doanh thu kép 
(SR-CAGR) và lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) 
trung bình 3 năm của Vietjet lần lượt là 23% và 
45%. Vốn hóa thị trường đạt 2,23 tỉ USD, Vietjet 
cũng nằm trong top doanh nghiệp có vốn hóa lớn 
nhất trên sàn chứng khoán. Kể từ ngày niêm yết 
cổ phiếu trên sàn chứng khoán TP. Hồ Chí Minh 
vào năm 2017, Vietjet luôn nằm trong top 3 
doanh nghiệp có hoạt động kinh doanh tích cực 
nhất nhận được giải thưởng này.

Tất cả khách hàng mua vé và bay cùng hãng hàng 
không thế hệ mới trên hơn 50 đường bay phủ 
khắp Việt Nam trong thời gian từ 12/8 đến 
24/10 sẽ nhận được “món quà đặc biệt” là gói 
15kg hành lý ký gửi cùng 7kg hành lý xách tay 
hoàn toàn miễn phí, trải nghiệm tàu bay mới, 
ghế da êm ái, tiếp viên thân thiện cùng rất nhiều 
hoạt động đặc sắc trên độ cao 10.000 mét. 
Chương trình là bước đột phá của Vietjet với mô 
hình hàng không thế hệ mới, mang tới trải 
nghiệm bay an toàn, tiết kiệm, thân thiện với môi 
trường và đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.

Chuẩn bị sẵn sàng đón chào xuân mới, đón Tết 
sum vầy, từ ngày 12/8/2020, Vietjet chính thức 
mở bán tới 1,5 triệu vé Tết cho tất cả các đường 
bay nội địa nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại, du lịch 
tăng cao của hành khách, mua vé càng sớm càng 
tiết kiệm, đảm bảo đặt được chỗ trong thời gian 
cao điểm.

Vietjet công bố báo cáo tài chính soát xét sáu 
tháng đầu năm 2020 do Công ty Kiểm toán PWC 
thực hiện với kết quả hợp nhất đạt doanh thu 
10.970 tỉ đồng, giảm 55% và lợi nhuận sau thuế 
hợp nhất đạt 47 tỉ đồng. Với hoạt động chính là 
vận tải hàng không bị ảnh hưởng tác động lớn bởi 
đại dịch Covid-19, báo cáo tài chính soát xét ghi 
nhận doanh thu 9.228 tỉ đồng, giảm so với cùng 
kỳ 54% (bình quân trên thế giới các hãng giảm 
trên 80%) và lỗ vận chuyển hàng không 1.440 tỉ 
đồng, thấp hơn dự kiến tới 670 tỉ đồng, được 
đánh giá là tích cực so với các hãng hàng không 
trên thế giới do ảnh hưởng của đại dịch toàn cầu.

Khi dòng tiền kinh doanh vận tải hàng không sụt 
giảm, Vietjet quyết định chuyển nhượng danh 
mục đầu tư và một số tài sản đã tích luỹ trong 
thời gian trước đó để tập trung nguồn vốn, tập 
trung tiền mặt và nuôi dưỡng nguồn lực để phục 
hồi khi hàng không bật tăng trở lại.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet vừa được tạp 
chí tài chính hàng không hàng đầu thế giới Airfi-
nance Journal xướng tên là đơn vị thắng Giải 
thưởng Giao dịch tài chính tàu bay của năm 2019 
(Operating Lease Deal of the Year) cho giao dịch 
10 máy bay Airbus. Danh hiệu dành cho giao dịch 
của Vietjet dựa trên những lợi thế của hãng với 
cấu trúc tài chính linh hoạt, chi phí thuê tốt, thủ 
tục nhanh gọn, thời hạn giao tàu được kiểm soát 
tốt.

Giao dịch được ký kết giữa Vietjet và Công ty 
Novus Aviation Capital vào tháng 7/2019 bao 
gồm 5 máy bay (3 tàu A321 và 2 tàu A321neo) 
được bàn giao năm 2019 và 5 tàu bay khác dự 
kiến được bàn giao trong năm nay.
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Vietjet cooperates with Facebook to launch the 
tourism promotion program "Immense Vietnam – 
Fly green with Vietjet". The program is part of the 
"Proud Vietnam" project launched by the Ministry 
of Planning and Investment and Facebook to pro-
mote the economy and tourism after COVID-19. 
On this occasion, Vietjet offers a super promotion 
of 50% discount on ticket prices (*) on all domes-
tic routes for people and tourists can freely ex-
plore the timeless charm of Vietnamese culture, 
cuisine and people.

Celebrating its new routes in Thailand, Thai Vietjet 
continues to offer surprises for its passengers with 
500,000 special air tickets with fares from as low 
as THB 50 (*) (approx. US$1.5), available for book-
ings at website www.vietjetair.com and mobile 
application Vietjet Air. The promotion runs daily 
from July 13 to 17, 2020 within the golden hours 
12:00 – 14:00 (GMT+7), applicable to all of its 13 
domestic routes in Thailand. Travel time for these 
promotional tickets are valid from September 1, 
2020 to June 30, 2021 (**). This is a good chance 
for customers to plan ahead exciting trips around 
Thailand in the coming time.

In order to support passengers and coordinate 
with Covid-19 pandemic prevention and control, 
Vietjet has implemented support plans for pas-
sengers on all Vietnamese domestic flights having 
flight schedule from August 1, 2020 onward.
Accordingly, from August 1, 2020 to August 7, 
2020, all passengers having domestic flight 
schedule from August 1, 2020 onward can change 
their flight schedule and route free of charge with 
the new departure time from August 1, 2020 to 
October 30, 2021.

The award ceremony of Top 50 “Best Companies 
to Work for in Asia 2020”, organized by Asia’s 
leading human resource magazine – HR Asia Mag-
azine, took place on the evening of July 1 in Ho Chi 
Minh City. The event honored the leading enter-
prises with the best working environment 
throughout Asia such as Vietjet, Techcombank, 
Coca Cola, etc.
HR Asia Awards 2020 is the most prestigious 
annual award for human resources at regional 
level. The award honors leading enterprises offer-
ing attractive welfare policies, an ideal work envi-
ronment, and regular training and development 
programs.

From August 12 to October 24, 2020, all passen-
gers buying tickets and flying with the new-age 
carrier on more than 50 routes across Vietnam will 
receive a “special gift” of 15kg checked baggage 
with 7kg of hand luggage completely for free 
while experiencing new aircraft, comfy leather 
seats, friendly cabin crews and many special ac-
tivities at an altitude of 10,000 meters. The pro-
gram is a breakthrough of Vietjet under the 
new-age carrier model, bringing a safe and 
eco-friendly flight experience at resonable price 
and meeting all passengers’ needs.

Getting ready to welcome the spring season and 
the Lunar New Year, from August 12, 2020, Vietjet 
officially opens sales for up to 1.5 million tickets 
for Lunar New Year on all domestic routes to meet 
the increasing travel demand of passengers and 
avoid the ticket scarcity during the peak holiday 
season. The sooner you buy, the better the price 
you get.

Mong muốn mang lại trải nghiệm Tết 2021 thú vị 
cho khách hàng, Vietjet triển khai chương trình 
khuyến mãi siêu tiết kiệm với mức giá chỉ từ 
2.021 đồng trên tất cả chuyến bay khởi hành từ 
các tỉnh miền Bắc, miền Trung vào miền Nam 
trong dịp Tết Nguyên đán. Theo đó, từ ngày 18/8 
- 22/8/2020, hơn 2,6 triệu vé khuyến mãi sẽ 
được mở bán không giới hạn khung giờ cho thời 
gian bay từ 18/8/2020 đến 28/2/2021.

With the desire to bring passengers unique expe-
riences during the 2021 Lunar New Year, Vietjet 
launches a promotional program with tickets 
priced from only 2,021 VND (*) on all flights de-
parting from the North and Central Region to the 
South of Vietnam during Tet holiday. From August 
18 to August 22, 2020, more than 2.6 million pro-
motional tickets are up for grabs whole days with 
the flight period from August 18, 2020 to February 
28, 2021.

Vietjet announced its revised financial report for 
the first six months of 2020, audited by PWC, with 
the consolidated revenue reaching 10,970 billion, 
a decrease of 55% and a consolidated profit after 
tax of 47 billion dong. With the main activity of air 
transport being strongly affected by the Covid-19 
pandemic, the reviewed financial statement re-
corded revenue of VND 9,228 billion, down 54% 
year-on-year (compare to the airline world aver-
age of -80%) and air transportation loss is 1,440 
billion dong, lower than expected by 670 billion 
dong, which is considered positive compared to 
airlines in the world due to the impact of global 
pandemic.
When the cash flow of air transport business de-
clined, Vietjet decided to transfer its investment 
portfolio and some assets accumulated in the pre-
vious time to gather capital, focus cash and nur-
ture resources to recovery when the market 
comes back.

The announcement ceremony of Top 50 “Viet-
nam’s Best-performing Companies” took place on 
July 10 in Ho Chi Minh City. The event honors lead-
ing enterprises with the presence of many presti-
gious names on Vietnam stock market such as Vi-
etjet, Mobile World, Vietcombank, etc.
According to the results announced at the cere-
mony, Vietjet's SR-CAGR and ROE are 23% and 
45%, respectively. With the market capitalization 
reaching US$2.23 billion, Vietjet is also among the 
largest capitalized enterprises on the stock 
market. Since the listing on Ho Chi Minh City Stock 
Exchange in 2017, Vietjet has always been among 
the top 3 best-performing companies receiving 
this honorable award.

New-age carrier Vietjet has been honored as the 
winner of “the Operating Lease Deal of the Year” 
for its 10 Airbus aircraft operating lease in 2019, 
awarded by the world prestigious aviation and 
aerospace finance industry magazine Airfinance 
Journal. The award recognized Vietjet’s benefits 
from the transaction including the flexibility in fi-
nancing structure, attractive pricing of the lease, 
repeat documentation, and aircraft delivery 
schedule.
The deal, which was signed between Vietjet and 
Novus Aviation Capital in July, 2019, covers five 
aircraft (three A321s and two A321neos) deliv-
ered in 2019 while the five remaining aircrafts are 
scheduled for this year delivery.

On July 30, Thai Vietjet inaugurated the first flight 
from the largest airport in Bangkok, Suvarnabhu-
mi to Khon Kaen, the country’s commercial and 
political centre in the Northeastern region of Thai-
land. The flight VZ210 has also brought a special 
in-flight performance presented by Ying Lee, her 
dancers and the cabin crew. All passengers on this 
inaugural flight also received lovely souvenirs 
from the airline. 

Thai Vietjet has just launched a flight from Suvarn-
abhumi Airport, Bangkok to Nakhon Si Tham-
marat, an administrative center of southern Thai-
land and one of the most ancient cities of the 
country. The debut flight took off with guests of 
honor onboard - Mr. Siripat Phatthakun, Governor 
of Nakhon Si Thammarat
The inaugural flight VZ330 also brought an enjoy-
able performance presented by Thai singer 
“GunGun” to the passengers. Passengers on the 
first flight were also received souvenirs from the 
airline and were welcomed upon landing with 
lively greetings from representatives of the air-
port and the Tourism Authority of Thailand 
Nakhon Si Thammarat Office. 

Vietjet participated in meeting with foreign in-
vestors in the program “Vietnam Corporate Day 
2020” jointly organized by Ho Chi Minh City 
Stock Exchange and Daiwa Securities Group. Vi-
etjet leaders have had private and group meet-
ings online with foreign investors from major 
funds and banks around the world. In addition, 
Vietjet also cooperated with SSI Securities Com-
pany and Ho Chi Minh City Securities Company 
(HSC) to organize meetings with nearly 100 do-
mestic and foreign investors. During these 
meetings, Vietjet leaders updated Vietjet's busi-
ness results in the first 6 months of 2020 and 
also discussed business performance in the con-
text of Covid-19 and about its prospects industry 
in the following years.

Vietjet has been honored as the most impactful 
Vietnam brand worldwide for winning the 
award “Vietnam Brand, Global Impact”. The 
award is voted by a judge panel composing of 
international experts and leaders in the commu-
nications and public relations under the PR 
Newswire Awards 2020.
Vietjet is recognized for its achievement as a 
trailblazer in expanding its flight network and 
brand name proven by creative, meaningful and 
inspiring activities across the globe.

Vietjet cooperates with relevant authorities to 
operate 4 flights connecting Da Nang to Hanoi 
and Ho Chi Minh City on August 13 and August 
14, 2020 to bring passengers stranded in Da 
Nang back to Hanoi and Ho Chi Minh City.
Passengers on these flights are tourists, includ-
ing many children, stranded in Da Nang due the 
social distancing order in the city. Upon their ar-
rivals, all passengers and cabin crew must un-
dergo healthcare examinations and follow local 
quarantine requirements.

Hãng hàng không Vietjet phối hợp với các cơ 
quan chức năng tổ chức thực hiện 4 chuyến bay 
giữa Đà Nẵng và Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh trong 
hai ngày 13 và 14/8/2020 để hỗ trợ đưa hành 
khách bị mắc kẹt tại Đà Nẵng trở về Hà Nội và 
TP.HCM.
Hành khách trên các chuyến bay này là khách du 
lịch bị kẹt tại Đà Nẵng do thành phố thực hiện 
giãn cách xã hội, trong đó bao gồm nhiều trẻ 
em. Hành khách và phi hành đoàn sau khi trở về 
phải thực hiện các biện pháp giám sát, cách ly y 
tế tại địa phương theo quy định.

VIETJET CÙNG FACEBOOK QUẢNG 
BÁ DU LỊCH VIỆT NAM – SIÊU 
KHUYẾN MẠI GIẢM 50% GIÁ VÉ
VIETJET AND FACEBOOK JOIN 
HANDS TO PROMOTE VIETNAM-
ESE TOURISM – SUPER PROMO-
TION WITH 50% DISCOUNT

VIETJET MỞ BÁN VÉ SIÊU KHUYẾN 
MẠI 50 BAHT TRÊN 13 ĐƯỜNG 
BAY NỘI ĐỊA TẠI THÁI LAN
THAI VIETJET OFFERS SU-
PER-SAVER FARES FROM JUST 
THB50 FOR ALL 13 ROUTES IN 
THAILAND

VIETJET TIẾP TỤC ĐOẠT GIẢI 
THƯỞNG “NƠI LÀM VIỆC TỐT 
NHẤT CHÂU Á”

VIETJET CONTINUES TO WIN THE 
“BEST COMPANIES TO WORK FOR 
IN ASIA” AWARD

THÔNG BÁO VỀ CHÍNH SÁCH HỖ 
TRỢ KHÁCH HÀNG TRÊN CÁC 
CHUYẾN BAY TRONG THỜI GIAN 
ẢNH HƯỞNG COVID-19

VIETJET MIỄN PHÍ HÀNH LÝ KÝ 
GỬI TRÊN TẤT CẢ CÁC CHẶNG 
BAY NỘI ĐỊA

VIETJET MỞ BÁN 1,5 TRIỆU VÉ 
TẾT DỊP TẾT NGUYÊN ĐÁN TÂN 
SỬU 2021
VIETJET OPENS SALES FOR 1.5 
MILLION TICKETS FOR LUNAR 
NEW YEAR 2021

BAY LÀ THÍCH NGAY CÙNG VIET-
JET VỚI GIÁ VÉ CHỈ TỪ 2.021 
ĐỒNG

ENJOY FLYING WITH VIETJET 
WITH TICKETS PRICED FROM 
ONLY 2,021 VND

VIETJET OFFERS FREE CHECKED 
BAGGAGE ON ALL DOMESTIC 
FLIGHTS

NOTICE OF CUSTOMER SERVICE 
POLICY REGARDING FLIGHTS AF-
FECTED BY COVID-19

VIETJET NẰM TRONG TOP KINH 
DOANH HIỆU QUẢ NHẤT TRÊN 
SÀN CHỨNG KHOÁN 2019

VIETJET IS AMONG THE TOP 3 
BEST-PERFORMING COMPANIES 
ON VIETNAM STOCK EXCHANGES 
IN 2019VIETJET ĐẠT KẾT QUẢ TÀI CHÍNH 

TÍCH CỰC TRONG 6 THÁNG ĐẦU 
NĂM 2020

VIETJET ACHIEVED POSITIVE FI-
NANCIAL RESULTS IN THE FIRST 6 
MONTHS OF 2020

VIETJET GẶP GỠ NHÀ ĐẦU TƯ 
CẬP NHẬT KẾT QUẢ 6M2020 VÀ 
TRIỂN VỌNG CỦA NGÀNH  

VIETJET ĐƯỢC VINH DANH LÀ 
THƯƠNG HIỆU VIỆT NAM TRUYỀN 
CẢM HỨNG TOÀN CẦU

VIETJET IS RECOGNIZED AS THE 
MOST IMPACTFUL VIETNAMESE 
BRAND WORLDWIDE

VIETJET MEETS WITH INVESTORS 
UPDATING 6M2020 RESULTS 
AND INDUSTRY PROSPECTS

VIETJET THÁI LAN KHAI TRƯƠNG 
ĐƯỜNG BAY BANGKOK – KHON 
KAEN

VIETJET KHAI TRƯƠNG ĐƯỜNG BAY 
NỘI ĐỊA THỨ 10 TẠI THÁI LAN

VIETJET LAUNCHES ITS 10TH DO-
MESTIC ROUTE IN THAILAND

THAI VIETJET INAUGURATES 
BANGKOK - KHON KAEN FLIGHT

THÔNG BÁO VỀ LỊCH BAY ĐƯA 
HÀNH KHÁCH MẮC KẸT TỪ ĐÀ 
NẴNG VỀ HÀ NỘI VÀ TP.HCM

NOTICE ON FLIGHT SCHEDULES TO 
SUPPORT PASSENGERS STRAND-
ED IN DA NANG RETURN TO 
HANOI AND HO CHI MINH CITY

VIETJET ĐƯỢC VINH DANH VỚI 
GIẢI THƯỞNG “GIAO DỊCH TÀU 
BAY CỦA NĂM” 
VIETJET HONORED FOR “THE OP-
ERATING LEASE DEAL OF THE 
YEAR” 


