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Vietjet thử nghiệm IATA 
Travel Pass cho hoạt động 
hàng không quốc tế

Vietjet ra mắt phiên bản website mới 
“Một chạm thông minh - Ngàn trải nghiệm - Mọi 
tiện ích trong tay”

Vietjet officially launches a new website's version: 
"One smart touch - Thousands of experiences - All 
in your hand"

Tiên phong ứng dụng các giải pháp sáng tạo 
công nghệ cũng như không ngừng mang tới 
những trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng, Vi-
etjet tham gia thử nghiệm ứng dụng chứng 
nhận sức khoẻ số IATA Travel Pass của Hiệp hội 
Vận tải Hàng không Quốc tế (IATA), một ứng 
dụng di động để quản lý thông tin sức khoẻ 
trong thời đại số.

IATA Travel Pass sẽ giúp hành khách quản lý, xác 
thực các thông tin về sức khoẻ khi đi du lịch 
nhằm đáp ứng các yêu cầu hiện hành về việc 
xét nghiệm hoặc tiêm phòng COVID-19 của 
chính phủ tại nơi đến. IATA Travel Pass tích hợp 
4 chức năng cho phép xác thực các quy định y tế 
toàn cầu, xác thực thông tin về các cơ sở xét 
nghiệm khắp thế giới, chia sẻ các kết quả xét 
nghiệm và tiêm vaccine, tích hợp giải pháp ứng 
dụng du lịch không kết nối cho phép tạo ra một 
chứng nhận điện tử cũng như quản lý trực tuyến 
các hồ sơ, giấy tờ du lịch. Tất cả thông tin được 
IATA Travel Pass bảo mật và hành khách có 
quyền kiểm soát cũng như chủ động quản lý, 
bảo vệ thông tin cá nhân bất cứ lúc nào.

Pioneering in providing innovative solutions as 
well as constantly striving to bring the best 
experiences to customers, Vietjet participates 
in trialing the International Air Transport Association 
(IATA) Travel Pass, a mobile app to manage 
digital health credentials.

The IATA Travel Pass will help passengers 
manage their travel health credentials in line 
with the prevailing government requirements 
for COVID-19 tests or vaccination. It consists of 
four modules – a global registry of health 
requirements, a global registry of testing centers, 
a lab app to securely share test and vaccination 
certificates with passengers, and a contactless 
travel app which enables passengers to create 
a digital passport and manage their travel 
documentation digitally. At all times, travellers 
remain in control of their data with their privacy 
protected as the IATA Travel pass does not store 
any data centrally.

Pioneering in technology application as well as 
constantly striving to bring a good experience 
to customers. Vietjet has just launched the new 
version of its website at: www.vietjetair.com.

The new version of Vietjet's website interface 
is invested and developed to meet the needs 
of customers, for the best benefit of customers. 
The philosophy of "One smart touch - Thousands 
of experiences - All in your hand" displays 
uniformly on all website interface version.

With modern design, logical way of displaying 
information, user-friendly icons, giving 
customers such a great experience when 
searching, buying tickets and necessary information. 
With just only one "touch", customers will have 
access to buying tickets, essential services such 
as check-in baggage, seat and food selection, 
priority flight check-in, bus ticket purchase, 
travel insurance, etc. Vietjet will also integrate 
hotel products, entertainment programs, travel 
packages inclusive of air tickets and hotel 
reservations in attractive destinations, financial 
services, duty-free shopping, etc. to diversify 
customer's choices.

To prevent the pandemic as well as recover the economic activities, Vietjet offers passengers to 
make their own safe flight plans with 3 golden days of promotion from May 5th to 7th, 2021 with 
hundreds of thousands of tickets priced from just VND0.

Promotional tickets are available on all Vietjet official sales channels during the promotion with the 
flight period until December 20th, 2021 on all Vietjet’s domestic routes to Hanoi, Ho Chi Minh, Hue, 
Phu Quoc, Nha Trang, Da Nang, Da Lat, Quy Nhon, Can Tho, etc. Payment can be easily made with 
Vietjet SkyClub, Visa/ MasterCard/ AMEX/ JCB/ KCP/ UnionPay cards; or with any ATM card issued by 
34 Vietnamese banks and registered with internet banking. In particular, passengers can enjoy free 
payment fees when booking and paying via Vietjet SkyClub - a payment account dedicated to the 
loyal customer community integrated into the Vietjet Air mobile app.

Celebrating the “Cashless Day” June 16, Vietjet 
launches the new promotion campaign “Cashless 
Day, 0 VND fly tickets, let’s Vietjet”

Accordingly, customers who buy tickets and pay 
online on June 16, enter the code “Cashless100” 
to receive a 100% discount on Eco tickets, code 
“Cashless30” with 30% discount on Deluxe tickets 
and code “Cashless50” to get 50% discount on 
SkyBoss tickets (*)

Joining hands to promote the exports and consumption of agricultural products in areas affected by the COVID-19 pandemic, Vietjet quickly operated 
flights to bring Bac Giang lychee and other Vietnamese high-quality agricultural products to major international markets such as Japan, Thailand, 
Singapore, etc. and many other countries around the world, ensuring the high quality of fresh products.

Vietjet also cooperates with Swift247, a shipping company with an extensive delivery network in Vietnam, to bring lychee to customers in Ho Chi 
Minh City and other southern provinces. Customers can order the garden-fresh Bac Giang lychees at website swift247.vn. Especially, the first 1,000 
orders of customers in Ho Chi Minh City will get free shipping from Swift247. Customers can order from now until the end of July when the lychee 
season ends.

Vietjet to trial 
IATA Travel Pass
for international flights

Tiên phong trong ứng dụng công nghệ, nỗ lực 
không ngừng mang tới trải nghiệm tốt đẹp cho 
khách hàng, Vietjet chính thức ra mắt phiên bản 
website mới tại địa chỉ www.vietjetair.com.

Phiên bản giao diện website mới của Vietjet 
được đầu tư, phát triển để đáp ứng mọi nhu cầu 
của khách hàng, vì lợi ích tốt nhất của khách 
hàng. Triết lý “Một chạm thông minh - Ngàn trải 
nghiệm – Mọi tiện ích trong tay” được thể hiện 
một cách đồng nhất trên tất cả các phiên bản 
giao diện website.

Với thiết kế hiện đại, sắp xếp khoa học, đẹp 
mắt, các biểu tượng trực quan giúp khách hàng 
dễ dàng tìm kiếm sản phẩm, dịch vụ và thông 
tin mong muốn. Với một "chạm", khách hàng có 
thể mua vé máy bay, dịch vụ cần thiết như hành 
lý ký gửi, chọn chỗ ngồi, chọn món ăn, ưu tiên 
làm thủ tục chuyến bay, mua vé xe buýt, bảo 
hiểm du lịch... Vietjet cũng sẽ sớm tích hợp các 
sản phẩm khách sạn, chương trình vui chơi giải 
trí, đi máy bay kết hợp nghỉ dưỡng theo các 
điểm đến hấp dẫn, các dịch vụ tài chính, mua 
sắm,… để khách hàng có thêm nhiều lựa chọn.

Cùng lên kế hoạch bay an toàn, vừa phòng chống dịch vừa khôi phục hoạt động kinh tế, Vietjet dành 
tặng khách hàng 3 ngày vàng khuyến mãi 5-7/5/2021 với hàng trăm ngàn vé chỉ từ 0 đồng. 

Vé khuyến mãi được mở bán không giới hạn khung giờ trên tất cả các kênh bán của Vietjet với thời 
gian bay đến 20/12/2021 trên tất cả đường bay nội địa tới Hà Nội, TP.HCM, Huế, Phú Quốc, Nha Trang, 
Đà Nẵng, Đà Lạt, Quy Nhơn, Cần Thơ... mà Vietjet đang khai thác. Thanh toán ngay bằng các loại thẻ 
Visa/ Master/ AMEX/ JCB/ KCP/ UnionPay và thẻ ATM của 34 ngân hàng lớn tại Việt Nam (có đăng ký 
Internet Banking). Đặc biệt, khách hàng sẽ được miễn phí thanh toán khi đặt vé và thanh toán qua 
Vietjet SkyClub – chương trình dành riêng cho cộng đồng khách hàng thân thiết được tích hợp sẵn 
trong ứng dụng Vietjet Air.

Hưởng ứng “Ngày Không Tiền Mặt” 16/6, Vietjet 
triển khai chương trình khuyến mãi “Ngày 
không tiền mặt, đặt vé miễn phí, Vietjet thôi!”.

Theo đó, khách hàng mua vé và thanh toán 
online trong ngày 16/6/2021, nhập mã Cash-
less100 sẽ nhận ngay ưu đãi giảm 100% giá vé 
Eco, mã Cashless30 giảm 30% giá vé Deluxe và 
mã Cashless50 giảm 50% giá vé SkyBoss (*).

Cùng Vietjet hưởng ứng 
Ngày không tiền mặt với 
triệu vé chỉ từ 0 đồng
Celebrate Cashless Day 
with thousands of tickets 
only from 0 VND with Vietjet

Bay chất muôn nơi, an toàn vui vẻ

Vietjet thôi!
Happy Family Day, let’s book Vietjet 
flight tickets from Hanoi to fly 

across Vietnam from only 0 VND

Chung tay hỗ trợ nông dân Bắc Giang, Vietjet & 
Swift247 vận chuyển vải thiều tới nhiều thị trường 
trong nước và quốc tế

Chung tay hỗ trợ xuất khẩu và tiêu thụ nông sản vùng ảnh hưởng bởi dịch COVID-19, Vietjet đã nhanh chóng triển khai các chuyến bay đưa vải thiều Bắc 
Giang cùng các sản phẩm nông nghiệp chất lượng cao Việt Nam đến các thị trường quốc tế lớn như Nhật Bản, Thái Lan, Singapore... và nhiều quốc gia khác 
khắp thế giới, đảm bảo chất lượng sản phẩm tươi ngon.

Vietjet cũng kết hợp với Vietjet Cargo để mang vải thiều đến tận tay khách hàng tại thị trường TP.HCM và các tỉnh phía Nam. Khách hàng có thể đặt mua 
những trái vải thiều Bắc Giang tươi ngon nhất tại website swift247.vn. Đặc biệt, 1.000 đơn hàng đầu tiên tại TP.HCM của khách hàng sẽ được Vietjet Cargo 
miễn phí vận chuyển. Thời gian nhận đơn hàng từ bây giờ tới cuối tháng 7 khi mùa vải thiều kết thúc.

Joining hands to support Bac Giang farmers, 
Vietjet & Swift247 transport lychees to many 
domestic and international markets


