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VIETJET ĐỒNG HÀNH CÙNG
CHƯƠNG TRÌNH “ĐI VIỆT NAM ĐI
– VIETNAM WHY NOT”
ACCOMPANYING THE PROGRAM
"VIETNAM WHY NOT"

Vietjet đồng hành cùng chương trình “Đi Việt
Nam Đi – Vietnam Why Not” trong vai trò nhà bảo
trợ vận chuyển hàng không. Đây là dự án hưởng
ứng lời kêu gọi kích cầu du lịch Việt do Tổng cục
du lịch kết hợp với Tổ chức Hoa hậu Hoàn vũ Việt
Nam.
“Đi Việt Nam Đi – Vietnam Why Not” là chương
trình truyền hình thực tế ứng dụng nền tảng tiên
phong công nghệ, với sự tham gia 9 Hoa hậu, Á
hậu xuất thân từ các cuộc thi nhan sắc đình đám.
Đồng hành cùng chương trình, những chuyến bay
xanh của Vietjet sẽ đưa các người đẹp của chương
trình khám phá cảnh đẹp của ba miền đất nuớc,
góp phần giới thiệu và quảng bá hình ảnh tươi
đẹp của Việt Nam - điểm đến thân thiện và an
toàn cho đầu tư và du lịch tới du khách trong nước
và nước ngoài.
Vietjet accompanies the program "Vietnam Why
not" as the Air Transportation Sponsor. This is a
project responding to the call to stimulate Vietnam’s tourism by the Vietnam National Administration of Tourism in cooperatiom with Miss Universe Vietnam.
"Vietnam Why Not" is a reality TV show applying
the pioneering technology platform, with the participation of 9 beauty pageant winners from the
most popular beauty contests. Accompanying the
program, Vietjet's green flights will bring the
beauties of the program to discover the charming
destinations across three regions of the country,
contribute to introducing and promoting the
beautiful images of Vietnam - a friendly and safe
country for investment and tourism to domestic
and foreign tourists.

VIETJET KẾT NỐI HỢP TÁC DU LỊCH
GIỮA TP.HCM VÀ CÁC TỈNH TÂY
BẮC, ĐÔNG BẮC VÀ MIỀN TRUNG
VIETJET PARTICIPATES IN CONNECTING HO CHI MINH CITY
TOURSIM WITH THE NORTHWEST,
NORTHEAST AND THE CENTRAL
REGIONS

Thúc đẩy hợp tác phát triển du lịch, khôi phục
kinh tế và quảng bá hình ảnh đất nước, con người
Việt Nam tươi đẹp, hãng hàng không Vietjet đồng
hành cùng liên kết hợp tác phát triển du lịch giữa
TP. Hồ Chí Minh với các vùng du lịch thu hút Tây
Bắc, Đông Bắc và vùng kinh tế trọng điểm miền
Trung.
Tại sự kiện diễn ra tại Đất Tổ Hùng Vương, Phó
Tổng giám đốc Vietjet Đỗ Xuân Quang đã cùng
Hiệp hội Du lịch các tỉnh, thành phố TP.HCM và 8
tỉnh Tây Bắc mở rộng ký biên bản thỏa thuận hợp
tác nhằm triển khai các hoạt động gắn kết hơn
trên cơ sở cùng thúc đẩy khôi phục hoạt động du
lịch, hàng không, mang tới cho khách hàng các
sản phẩm dịch vụ tốt nhất, đảm bảo công tác
phòng chống dịch.
Promoting cooperation in tourism development,
economic recovery and spreading the beautiful
people and country of Vietnam, Vietjet accompanies with tourism development cooperation between Ho Chi Minh City and the Northwest, Northeast, the Central key economic region.
At the event in Hung King’s root land, Vice President of Vietjet Do Xuan Quang together with the
Tourism Association of Ho Chi Minh City and 8
Northwest provinces signed a memorandum of
understanding to implement activities which help
improve coordination to promote and recover
tourism, aviation, offer customers the best products and services as well as ensure pandemic prevention.

VIETJET THÁI LAN ĐƯỢC VINH
DANH LÀ HÃNG HÀNG KHÔNG
TĂNG TRƯỞNG NHANH NHẤT
NĂM 2020
THAI VIETJET WINS ‘FASTEST
GROWING LOW-COST CARRIER OF
THE YEAR’

HOẠT ĐỘNG THƯƠNG MẠI

PHÁT TRIỂN BỀN VỮNG

COMMERCICAL BUSINESS PERFORMANCE

SUSTAINABLE DEVELOPMENT

VIETJET THÁI LAN TIẾP TỤC MỞ
ĐƯỜNG BAY MỚI KẾT NỐI CÁC
THÀNH PHỐ LỚN TẠI THÁI LAN
VIETJET FURTHER EXPANDS ITS
FLIGHT NETWORK IN THAILAND
WITH NEW ROUTE CONNECTING
BIG CITIES TOGETHER

Vietjet Thái Lan vừa hân hoan chào đón chuyến
bay đầu tiên kết nối thành phố Hat Yai, một trong
các trung tâm thương mại, giao thông vận tải và
du lịch của miền Nam Thái Lan với thành phố du
lịch nổi tiếng Chiang Rai ở phía Bắc.
Đường bay Hat Yai – Chiang Rai, bắt đầu khai thác
từ 01/11/2020 với tần suất 4 chuyến/tuần. Thời
gian bay cho mỗi chặng là khoảng 2 giờ 15 phút.
Chuyến bay khởi hành từ sân bay quốc tế Hat Yai
lúc 8:55 và đáp xuống sân bay Mae Fah Luang tại
Chiang Rai lúc 11:05, chiều ngược lại cất cánh lúc
11:35 và hạ cánh lúc 13:05.
Thai Vietjet has celebrated its maiden flight connecting Hat Yai, a center of trade, transportation
and tourism in the Southern Thailand and the
famous destination of Chiang Rai in the North.
The new service Hat Yai – Chiang Rai operates 4
flights/ week starting November 1, 2020. The
flight duration is around 2 hour 15 minutes per
leg. The flight departs from Hat Yai International
Airport at 8:55 and arrives in Chiang Rai Mae Fah
Luang Airport at 11:05; the return flight takes off
from Chiang Rai at 11:35 and arrives in Hat Yai at
13:05 (All in local time).

Thai Vietjet wins another major award, receiving
global recognition as the ‘Fastest Growing
Low-Cost Carrier of the year’ in Thailand, conferred by Global Business Outlook Magazine. The
award highlights Thai Vietjet’s achievements in
fleet and new destination growth. Starting operations for both international and domestic services
in late 2016 with only 3 aircraft, the carrier has
obtained triple-digit growth since then with 13
aircraft, together with 14 Thai domestic destinations and 17 other international routes operated
to Vietnam, Taiwan, and mainland China.

VIETJET VÀO TOP 50 THƯƠNG
HIỆU DẪN ĐẦU 2020 DO FORBES
BÌNH CHỌN
VIETJET ENTER TOP 50 LEADING
VIETNAMESE BRANDS 2020
VOTED BY FORBES

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet được vinh
danh lần thứ 5 liên tiếp vào Top 50 Thương hiệu
Việt Nam Dẫn đầu với giá trị thương hiệu đạt
108,9 triệu USD, gần gấp đôi so với giá trị
thương hiệu được công bố khi Forbes bắt đầu
tiến hành xếp hạng lần đầu tiên vào năm 2016
(63,4 triệu USD).

ĐẠI SỨ HOA KỲ THĂM VÀ LÀM
VIỆC VỚI HDBANK, VIETJET
THE US AMBASSADOR VISITED
AND WORKED WITH HDBANK
AND VIETJET

Vietjet Thái Lan tiếp tục mở rộng mạng bay tại xứ
sở chùa Vàng với đường bay mới kết nối thủ đô
Băng Cốc (sân bay Suvarnabhumi) và tỉnh Surat
Thani ở phía nam Thái Lan, nổi tiếng với điểm đến
Koh Samui. Hãng đồng thời công bố thêm đường
bay mới giữa Chiang Mai và Nakhon Si Thammarat, khai thác từ ngày 30/11/2020.
Thai Vietjet continues to expand its flight network
in Thailand with the inauguration of a new route
connecting Bangkok (Suvarnabhumi) with Surat
Thani, a province in the lower southern Gulf of
Thailand, including traveler’s favorite islands of
Koh Samui. In addition, the airline also officially
announced the upcoming new service connecting
Chiang Mai and Nakhon Si Thammarat starting 30
November, 2020.

VIETJET NHẬN THÊM TÀU BAY
MỚI, TIẾP TỤC MỞ RỘNG MẠNG
BAY TẠI THÁI LAN
VIETJET RECEIVED NEW AIRCRAFT,
CONTINUED EXPANDING FLIGHT
NETWORK IN THAILAND

Vietjet Thái Lan vừa bổ sung thêm 2 tàu bay 180
chỗ Airbus A320, nâng tổng số tàu bay khai thác
của hãng lên 13. Hãng dự kiến nhận thêm 2 máy
bay khác trong tháng 12 tới nhằm nâng cao năng
lực khai thác mạng bay đang mở rộng tại Thái
Lan.

The US Embassy & Consulate delegation in Vietnam visited HDBank, Vietjet and Sovico Group
headquarters.
In a cordial atmosphere, Vietjet General Director
Mrs. Nguyen Thi Phuong Thao shared about Vietjet and HDBank’s activities in the context of the
Covid-19 pandemic that had profoundly affected
countries around the globe.
On behalf of the delegation, Ambassador Daniel
Kritenbrink thanked Vietjet and HDBank for their
contribution to the activities of the US Embassy
and Consulate in Vietnam. He especially appreciated Vietjet in the difficult circumstances of the
pandemic still sending 1 million medical masks
to the American people. Mrs. Nguyen Thi
Phuong Thao was honored among the most influential people in Asia in volunteer work.

VIETJET MANG TẾT ẤM ĐẾN VỚI
1.000 TRẺ EM
VIETJET BRINGS A COSY TET TO
1,000 CHILDREN

Chương trình sẽ trao học bổng và các phần quà ý
nghĩa cho 1.000 trẻ em chịu ảnh hưởng của dịch
bệnh, thiên tai lũ lụt, trẻ dân tộc vùng sâu, vùng
xa tại các tỉnh Quảng Nam, Thừa Thiên Huế và
Ninh Bình.
Đây là năm thứ tư liên tiếp Vietjet đồng hành
cùng Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam thắp lên
những ngọn lửa yêu thương, đem đến một cái tết
ấm áp, đủ đầy cho trẻ em ở những khu vực khó
khăn. Thông qua chuỗi hoạt động thiện nguyện,
cán bộ, nhân viên Vietjet mong muốn hỗ trợ cải
thiện cuộc sống của các em có hoàn cảnh thiệt
thòi, động viên và giúp các em tiếp tục nuôi
dưỡng ước mơ, ươm mầm cho thế hệ trẻ tương
lai.
Vietjet and the Viet Nam Association for Protection of Child's Rights cooperates to promote "A
cosy Tet for you 2021" programme to support and
give presents to disadvantaged children.
The programme will offer scholarships and charity
gifts to 1,000 children who suffer from diseases
and natural disasters and those who are of ethnic
minorities in three provinces of Quang Nam, Thua
Thien-Hue and Ninh Binh.
Vietjet has been cooperating with the association
for four consecutive years to bring a cosy and
loving Tet to thousands of disadvantaged children.
Those at Vietjet wish to support and improve the
living conditions of those children, helping to nurture their dreams for the sake of Viet Nam’s future
generations.

VIETJET CÙNG QUỸ HỌC BỔNG VỪ
A DÍNH THẮP SÁNG TƯƠNG LAI
CON EM ĐỒNG BÀO DÂN TỘC
THIỂU SỐ, BIỂN ĐẢO
VIETJET CÙNG QUỸ HỌC BỔNG VỪ
A DÍNH THẮP SÁNG TƯƠNG LAI
CON EM ĐỒNG BÀO DÂN TỘC
THIỂU SỐ, BIỂN ĐẢO

Vietjet hiện đang sở hữu đội tàu bay trẻ trung,
hiện đại với tuổi bình quân chỉ 2,7 năm, thuộc
nhóm dẫn đầu thế giới về các chỉ số an toàn, chất
lượng, độ tin cậy kỹ thuật. Hãng hiện đang tích
cực mở rộng mạng bay, đội tàu bay để phục vụ
nhu cầu đi lại đang dần hồi phục.
Thai Vietjet has received two 180-seat A320 aircraft, increasing its current fleet to 13. The airline
expects to receive two more planes in December.
The delivery is in line with the fleet and route expansion plans.
Vietjet is operating a young, modern fleet with an
average age of only 2.7 years, and as one of the
leading airlines in the world in terms of safety,
quality and technical reliability. The carrier is constantly expanding its flight network and fleet to
meet the recovering travel demand.

Vietjet tiếp tục chinh phục trái tim khách hàng
Thái Lan khi kết nối Nakhon Si Thammarat, trung
tâm hành chính miền Nam và là một trong những
thành phố lâu đời nhất tại Thái Lan, với thành phố
du lịch nổi tiếng Chiang Mai ở phía Bắc.
Đường bay Nakhon Si Thammarat – Chiang Mai,
bắt đầu khai thác từ 30/11/2020 với tần suất 4
chuyến/tuần vào các ngày thứ Hai, Tư, Sáu và Chủ
Nhật. Thời gian bay cho mỗi chặng là khoảng 1
giờ 50 phút. Chuyến bay khởi hành từ lúc 09:30
tại Nakhon Si Thammarat và hạ cánh tại Chiang
Mai lúc 11:20, chiều ngược lại cất cánh từ Chiang
Mai lúc 11:50 và đáp tại Nakhon Si Thammarat
lúc 13:45 (Tất cả theo giờ địa phương).
Thai Vietjet has further expanded its flight network with the new service connecting Nakhon Si
Thammarat, an administrative center of southern
Thailand and one of the most ancient cities of the
country and the famous destination of Chiang Mai
in the North.
The new service Chiang Mai – Nakhon Si Thammarat is operated 4 flights/week on Monday,
Wednesday, Friday, and Sunday, starting November 30, 2020. The flight duration is around 1 hour
50 minutes for each leg. The flight departs from
Nakhon Si Thammarat at 9:30 and arrives in
Chiang Mai at 11:30; the return flight takes off
from Chiang Mai at 11:50 and arrives in Nakhon Si
Thammarat at 13:45 (All in local time).

VIETJET THÁI LAN BAY THƯƠNG
MẠI TỪ TP.HCM ĐẾN BĂNG CỐC
TỪ THÁNG 1/2021
THAI VIETJET TO LAUNCH
SEMI-COMMERCIAL
FLIGHTS
FROM HO CHI MINH CITY TO
BANGKOK STARTING JANUARY
2021

Vietjet Thái Lan vừa công bố sẽ thực hiện khai
thác bay thương mại định kỳ từ Tp.HCM đi Băng
Cốc (sân bay quốc tế Suvarnabhumi) vào thứ
Sáu hàng tuần từ ngày 8/1/2021, với hy vọng
góp phần từng bước phục hồi nhu cầu đi lại và
thương mại giữa hai quốc gia sau một thời gian
phải tạm dừng các chuyến bay thường lệ
chuyên chở hành khách kể từ tháng 3 năm nay
do đại dịch Covid-19. Việc khai thác trở lại các
chuyến bay này đem lại lựa chọn thuận tiện và
đặc biệt cần thiết giúp nhiều hành khách hồi
hương trong bối cảnh dịch bệnh còn diễn biến
phức tạp, chính sách đi lại bị hạn chế.
Thai Vietjet has confirmed its operation of
weekly semi-commercial flights from Ho Chi
Minh City to Bangkok (Suvarnabhumi International Airport) every Friday starting January 8,
2021, with the hope to gradually recover the
travel and trade between the two countries
after a long suspension since March this year
due to the Covid-19 pandemic. The flights are
expected to provide convenient & valued choices for passengers returning home during the
travel restricted period.

FLYING WITH VIETJET ACROSS
VIETNAM TO WELCOME BLACK
FRIDAY WITH MILLIONS OF 0VND
TICKETS

Sáng 5/12 tại TP.HCM, với chủ đề "Hành trình mùa
xuân lên rừng xuống biển", Quỹ học bổng Vừ A
Dính và Câu lạc bộ "Vì Hoàng Sa - Trường Sa thân
yêu" đã tổ chức chương trình tri ân, tặng bằng
khen cho các tổ chức, cá nhân tham gia, đồng
hành cùng quỹ trong nỗ lực thắp sáng tương lai
cho các con em đồng bào dân tộc thiểu số, hải
đảo... vì một xã hội, cộng đồng phát triển tốt đẹp.
Vietjet là doanh nghiệp tiêu biểu được tặng bằng
khen tại buổi lễ.
On December 12th at HCM City, the Vu A Dinh
Scholarship Fund and the fund’s “For the Beloved
Hoang Sa and Truong Sa” club have organized a
ceremony themed “A spring journey from the sea
to the forest” to honor individuals and organizations who have accompanied the Fund to help disadvantaged children of ethic groups and remote
areas for a better society. Vietjet Air has been honoured among significant donors.

Với đa dạng hạng vé, thỏa thích trải nghiệm cho
khách hàng, Vietjet công bố chương trình khuyến
mãi giảm tới 50% giá vé trên toàn mạng bay phủ
khắp Việt Nam, không giới hạn khung giờ trong
thời gian từ 8/12 đến hết 31/12/2020 (*).
With diverse ticket classes to delight customers,
Vietjet offers a super promotion of 50% discount
on ticket prices on the entire domestic flight network across Vietnam, applying the whole days
from December 8 to December 31, 2020 (*).

BAY “CHẤT” CÙNG VIETJET – VUI
LỄ HỘI, TRÚNG XE HƠI, CHÀO
NĂM MỚI
FLY HIGH WITH VIETJET – ENJOY
THE FESTIVE SEASON, WIN A
CAR, WELCOME THE NEW YEAR
Nhằm truyền cảm hứng tích cực, lan tỏa những
điều tốt đẹp nhất tới tất cả mọi người để cùng
nhau đón chào năm mới 2021, hãng hàng không
Vietjet công bố chương trình khuyến mãi lớn nhất
năm bay "chất" với phong cách người dẫn đầu,
trúng thưởng chất ngất cùng Vietjet với hàng
triệu phần quà có giá trị lên tới hàng chục tỷ
đồng.
Mua vé càng nhiều, cơ hội trúng thưởng càng lớn
với giải thưởng chung cuộc là chiếc xe hơi trị giá
tới 1,5 tỷ đồng. Hàng tuần, trong suốt thời gian
này, Vietjet sẽ thực hiện quay số may mắn trao
giải thưởng tuần bao gồm:
- Thẻ bay không giới hạn Power Pass SkyBoss trị
giá 68.999.000 đồng
- Sổ tiết kiệm tài lộc trị giá 6.800.000 đồng;
- Voucher 2 ngày 1 đêm tại khu nghỉ dưỡng 5 sao ;
- Vé máy bay khứ hồi nội địa; và nhiều hơn thế nữa...
To spread positive inspirations and inspire greatness to everyone to celebrate the new year 2021,
Vietjet announces the year’s biggest promotion to
fly marvellously in the leader’s style and win big
gifts worth up to tens of billion dong.
The more tickets you buy, the greater the chance
of winning the final prize – a car worth up to 1.5
billion dong. Every week during the promotion,
Vietjet will draw lucky numbers to award weekly
prizes including:
- Unlimited flight cards Power Pass SkyBoss worth
68,999,000 VND
- Savings books worth 6,800,000 VND
- 2 days 1 night vouchers at a 5-star resort
- Domestic return air tickets; and more…

MỪNG SINH NHẬT, QUÀ CỰC
CHẤT – ĐỒNG GIÁ TẤT CẢ
CHUYẾN BAY CHỈ 555.000 ĐỒNG
HAPPY BIRTHDAY, GREAT GIFTS –
ALL-IN PRICE FOR ALL FLIGHTS
WITH ONLY 555,000 VND

Mừng kỷ niệm 9 năm ngày chuyến bay đầu tiên
cất cánh và khởi đầu hành trình hiện thực hóa
giấc mơ bay 24/12/2011 – 24/12/2020, Vietjet dành tặng khách hàng 10 triệu vé với chỉ
một mức giá duy nhất 555.000 đồng (*).
Chương trình là món quà tri ân, lời cảm ơn chân
thành gửi tới tất cả khách hàng đã đồng hành
cùng hãng trên hành trình chinh phục những
điểm đến mới, góp phần mang tới cuộc cách
mạng trong ngành hàng không.
Celebrating the 9-year anniversary of the first
flight's departure and the start of the journey to
realize the dream of flying (December 24, 2011
- December 24, 2020), Vietjet offers 10 million
tickets with an all-in price of VND 555,000 (*).
The promotion is a gift of gratitude, sincere
thanks to all passengers who have accompanied
the airline on the journey to conquer new destinations, contributing to the revolution in the airline industry.

VẬN CHUYỂN MAI,
NHẤT DỊP TẾT TÂN
CÙNG VIETJET
VẬN CHUYỂN MAI,
NHẤT DỊP TẾT TÂN
CÙNG VIETJET

Trong không khí thân mật, Tổng giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo đã chia sẻ về hoạt
động của Vietjet và HDBank trong bối cảnh đại
dịch Covid-19 đã ảnh hưởng sâu rộng trên các
quốc gia trên toàn cầu.
Thay mặt Đoàn, Đại sứ Daniel Kritenbrink cảm
ơn sự đóng góp của Vietjet, HDBank đối với các
hoạt động của Đại sứ quán và Lãnh sự quán Mỹ
tại Việt Nam. Ông đặc biệt trân trọng Vietjet
trong hoàn cảnh khó khăn của đại dịch vẫn gởi
tặng 1 triệu khẩu trang y tế cho nhân dân Mỹ.
Bà Nguyễn Thị Phương Thảo được vinh danh
trong những người ảnh hưởng nhất Châu Á
trong công tác thiện nguyện.

Together with the Ministry of Education and Training and the National Education Union of Vietnam
honoring the outstanding teachers of 2020, Vietjet presents 183 excellent teachers who have had
great achievements in working, teaching and scientific research in 2020, with round-trip tickets to
flying across Vietnam.

Hãng hàng không Vietjet và Hội Bảo vệ quyền trẻ
em Việt Nam đã tổ chức phát động chương trình
“Tết ấm cho em” năm 2021 nhằm hỗ trợ, tặng
quà các em nhỏ có hoàn cảnh khó khăn.

CÙNG VIETJET BAY KHẮP VIỆT
NAM VỚI HÀNG TRIỆU VÉ 0
ĐỒNG ĐÓN BLACK FRIDAY

Đoàn Đại sứ quán và Tổng Lãnh sự quán Hoa Kỳ
tại Việt Nam đã đến thăm thân mật trụ sở
HDBank, Vietjet và các đơn vị tập đoàn Sovico.

Cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo và Công đoàn Giáo
dục Việt Nam tôn vinh những giáo viên tiêu biểu
của năm 2020, Vietjet dành tặng 183 thầy cô giáo
có thành tích xuất sắc trong công tác, giảng dạy
và nghiên cứu khoa học năm 2020 những vé máy
bay khứ hồi bay khắp Việt Nam.

VIETJET COMMENCES BANGKOK –
SURAT THANI SERVICE

Top 50 Thương hiệu Việt Nam Dẫn đầu năm
2020 do tạp chí Forbes Vietnam bình chọn bao
gồm những tên tuổi hàng đầu trong các lĩnh vực
như Vietjet, Viettel, Vinamilk, Thế Giới Di Động,
FPT, Hòa Phát… Các doanh nghiệp được Forbes
tôn vinh năm nay có tổng giá trị thương hiệu
hơn 12,6 tỷ USD, tăng 22% so với năm 2019
The new-age carrier Vietjet has been honored
for the 5th consecutive time in Top 50 Leading
Vietnamese Brands with a brand value of 108.9
million USD, nearly double the brand value announced when Forbes started conducting the
first ranking in 2016 (at 63.4 million USD).
50 Leading Vietnamese Brands 2020, voted by
Forbes Vietnam, includes the leading companies
in many fields such as Vietjet, Viettel, Vinamilk,
Mobile World, FPT, Hoa Phat, etc. The companies
listed by Forbes this year have a total brand
value of more than 12.6 billion USD, an increase
of 22% compared to 2019.

LET’S SHOW GRATITUDE TO
TEACHERS
ON
VIETNAMESE
TEACHERS' DAY 20/11, CELEBRATE WITH VIETJET’S 2 MILLION
0 VND TICKETS

VIETJET KHAI TRƯƠNG ĐƯỜNG
BAY MỚI ĐẾN SURAT THANI

VIETJET THÁI LAN KHAI TRƯƠNG
ĐƯỜNG BAY MỚI ĐẾN CHIANG
MAI
THAI VIETJET COMMENCES ITS
LATEST SERVICE TO CHIANG MAI

Vietjet Thái Lan vừa ghi thêm dấu ấn quốc tế khi
được xướng tên là “Hãng hàng không tăng trưởng
nhanh nhất 2020 tại Thái Lan” do tạp chí quốc tế
Global Business Outlook trao tặng. Giải thưởng
ghi nhận những thành tựu vượt trội của hãng qua
việc liên tục tăng trưởng đội tàu bay và phát triển
mạng đường bay rộng khắp, thể hiện sự bứt phá
mạnh mẽ tại thị trường hàng không cạnh tranh
như Thái Lan. Đi vào hoạt động từ cuối năm 2016
với đội tàu 3 chiếc, chỉ trong thời gian ngắn, Vietjet Thái Lan nhanh chóng vươn mình với chỉ số
phát triển đạt mức 3 con số và hiện khai thác 13
tàu bay, phục vụ 14 điểm đến nội địa Thái Lan và
17 đường bay quốc tế kết nối xứ sở chùa Vàng với
Việt Nam, Đài Loan và Trung Quốc.

TRI ÂN THẦY CÔ GIÁO TRONG
NGÀY NHÀ GIÁO VIỆT NAM
20/11, VIETJET DÀNH 2 TRIỆU VÉ
0 ĐỒNG CHÀO MỪNG THẦY CÔ

ĐÀO SỚM
SỬU 2021
ĐÀO SỚM
SỬU 2021

Đón mừng lễ hội mua sắm khắp toàn cầu trong
ngày Black Friday 2020, Vietjet dành tặng khách
hàng ba ngày siêu khuyến mãi bay "chất" khắp
Việt Nam.
Trong ba ngày 25 đến 27/11/2020, hàng triệu
vé 0 đồng (*) với thời gian bay từ 11/12/2020
đến 31/05/2021 (**) sẽ được Vietjet mở bán
không giới hạn khung giờ trên tất cả các kênh
chính thức của hãng.
Ngoài ra, tất cả khách hàng hoàn tất mua vé nội
địa trong thời gian từ nay đến 30/11/2020 sẽ
được nhận ưu đãi 50% cho tất cả các gói hành lý
ký gửi mua thêm bên cạnh chính sách hành lý
miễn phí có sẵn theo từng loại giá vé.
Celebrating the global shopping festival on Black
Friday 2020, Vietjet offers customers three super-quality promotional days flying across Vietnam.
On three days from November 25 to 27, 2020,
millions of 0VND (*) tickets with the flight time
from December 11, 2020 to May 31, 2021 (**)
will be sold all day long on Vietjet’s official selling channels.
In addition, all customers who complete buying
domestic tickets from now to November 30,
2020 will also receive a 50% discount on all
checked baggage purchases besides free luggage including in fare types.

CÙNG VIETJET LÊN KẾ HOẠCH BAY
CẢ NĂM 2021 AN TOÀN VỚI GIÁ
VÉ GIẢM TỚI 50%
PLANNING TO FLY SAFELY WITH
VIETJET FOR THE WHOLE YEAR OF
2021 WITH UP TO 50% DISCOUNT ON TICKET PRICES

Để phục vụ hành khách vận chuyển mai, đào
dịp Tết nguyên đán Tân Sửu 2021, Vietjet cung
cấp dịch vụ thông qua hình thức hành lý ký gửi
ngay từ ngày 10/01 đến 28/02/2021 (tức từ
ngày 28 tháng Mười Một âm lịch đến ngày 17
tháng Giêng âm lịch).
Theo đó, hành khách có thể vận chuyển 01
(một) bó hoa có kích thước không vượt quá
150cm x 40cm x 40cm trên các chuyến bay nội
địa đến và đi Hà Nội, TP.HCM, Đà Lạt và Đà Nẵng
với mức phí tiết kiệm chỉ 450.000 đồng/bó (*).
Mai, đào cần được buộc thành bó, có bao bọc
bên ngoài và không quá 2 cành/bó. Vietjet
không vận chuyển mai, đào dạng cây hoặc có
chậu, có đất, kể cả bằng đường hàng hóa.
In order to serve passengers transporting apricot
and peach blossoms on Lunar New Year 2021,
Vietjet provides the service via checked baggage from January 10, 2021 to February 28,
2021 (ie from November 28 to January 17 on
lunar calendar).
Accordingly, passengers can transport 01 (one)
bunch of apricot or peach in blossom, measuring
maximum 150cm x 40cm x 40cm on domestic
flights from and to Hanoi, Ho Chi Minh City, Da
Lat and Da Nang at a saving fee of only 450,000
VND/bunch (*). Apricot and peach blossoms
should be tied into bunches, sheathed and not
more than 2 branches per bunch. Vietjet does
not transport the blossoms if they are in the
form of the whole trees or still planted in pots,
even by cargo.

