
Ngày 23-24/01/2021, Công ty cổ phần hàng 
không Vietjet phối hợp cùng Hội chữ thập đỏ tỉnh 
Lào Cai tổ chức chương trình Tết Nhân ái 2021 
nhằm hỗ trợ, tặng quà cho các gia đình và trẻ em 
có hoàn cảnh khó khăn ở xã Sín Chéng, huyện Si 
Ma Cai, tỉnh Lào Cai.

Với mong muốn giúp đỡ những người dân nghèo 
được đón Tết cổ truyền đầy đủ, ấm áp, Vietjet đã 
trao tặng 500 suất quà cho các hộ gia đình, trong 
đó có 150 suất quà và áo ấm cho các em học sinh 
mầm non, tiểu học và các giáo viên tại điểm 
trường Bản Kha, xã Sín Chéng.

Chào năm 2021 cùng những điều tốt đẹp trong 
mùa xuân mới, Vietjet dành tặng khách hàng đại 
tiệc bay chất trên toàn mạng bay trong suốt 
tháng 1/2021.

Đại tiệc bay chất cùng Vietjet mang tới cho khách 
hàng rất nhiều lựa chọn ưu đãi cùng các hạng vé 
Eco, Deluxe, SkyBoss bay khắp từ Bắc chí Nam. 
Theo đó, từ nay đến hết 20/1/2021, Vietjet dành 
tặng khách hàng 1,5 triệu vé Eco đồng giá cực 
chất 555.000 VND – trọn gói thuế, phí (*), 7kg 
hành lý xách tay và 15kg hành lý ký gửi.

Hơn thế nữa, khách hàng chọn bay cùng Vietjet 
còn nhận ngay ưu đãi giảm 20% giá vé Deluxe 
(**) khi nhập code DELUXE2021 và 30% vé Sky-
Boss (**) khi nhập code SKYBOSS2021 trong thời 
gian từ ngày 8 đến 31/1/2021.

Đón chào những điều tốt đẹp đầu xuân Tân Sửu, 
Vietjet đã tham gia Lễ phát động "Tết trồng cây" 
xuân Tân Sửu năm 2021 theo lời dạy của Bác Hồ 
và hưởng ứng lời kêu gọi trồng 1 tỷ cây xanh của 
Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc tại thành 
phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã tham 
dự Lễ phát động Tết trồng cây cùng lãnh đạo các 
Bộ, ngành Trung ương, địa phương và lãnh đạo 
Hãng hàng không Vietjet.

Cùng lên kế hoạch trải nghiệm những điểm đến 
an toàn, thuận tiện và tiết kiệm trong năm mới, 
Vietjet tặng ngay 20kg hành lý ký gửi miễn phí 
(*) cho khách hàng trên toàn mạng bay khắp 
Việt Nam.

Theo đó, khách hàng mua vé và bay cùng Viet-
jet trên khắp Việt Nam trong thời gian từ 27/2 
đến 31/3/2021 sẽ nhận được món quà đặc biệt 
là 20kg hành lý ký gửi bên cạnh 7kg hành lý 
xách tay hoàn toàn miễn phí.

Hãng hàng không thế hệ mới Vietjet vừa được 
AirlineRatings, đơn vị uy tín chuyên đánh giá các 
sản phẩm và an toàn hàng không thế giới, đánh 
giá là 1 trong 10 hãng hàng không chi phí thấp 
tốt nhất và an toàn nhất thế giới. Ngoài Vietjet, 
các thương hiệu hàng không uy tín khác trên thế 
giới như Ryanair, EasyJet, Frontier, Wizz... cũng 
vào danh sách này.

Đây cũng là năm thứ ba liên tiếp Vietjet được Air-
lineRatings xếp hạng an toàn hàng không tuyệt 
đối 7/7 sao, mức cao nhất thế giới.
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New-age carrier Vietjet has been listed in “the 
World’s Top 10 Safest & Best Low-Cost Airlines 
2021” by AirlineRatings, the world’s famous air-
line safety and product rating website. The Top 10 
list also includes Ryanair, EasyJet, Frontier, Wizz, 
Westjet, etc.
AirlineRatings also rates Vietjet at seven-star 
level, the highest ranking for aviation safety in the 
world for three consecutive years now.

Vietjet and the Red Cross in Lao Cai Province have 
co-organized “A compassionate Tet 2021” pro-
gram to support disadvantaged families and chil-
dren in the mountainous Lao Cai Province, north-
ern Vietnam.
In order to help the underprivileged to have a 
joyful and fulfilling Tet (Lunar New Year) holiday, 
Vietjet has offered gift sets to 500 families of 
ethnic minorities, including 102 gift sets and 
warm clothes to children and teachers at Ban Kha 
kindergarten and elementary school in Sin Cheng 
commune.

Welcoming 2021 with all the best for the new 
spring, Vietjet offers passengers a fly high party 
on the entire flight network during January 2021.
Vietjet’s flying high party offers passengers many 
preferential choices with Eco, Deluxe, SkyBoss fare 
types flying from North to South. Accordingly, 
from now until January 20, 2021, Vietjet offers 
passengers 1.5 million Eco tickets at the awesome 
all-in price of VND555,000 – includes all taxes, 
fees (*), 7kg carry-on baggage and 15kg checked 
baggage.
Moreover, passengers flying with Vietjet from Jan-
uary 8 to January 31, 2021 can also apply the code 
DELUXE2021 to get 20% off Deluxe ticket price 
(**) and SKYBOSS2021 to get 30% off SkyBoss 
one (**).

Mong muốn mang lại hành khách những trải 
nghiệm bay chất đón Tết Nguyên đán Tân Sửu 
2021, Vietjet triển khai chương trình khuyến mãi 
siêu tiết kiệm với mức giá chỉ từ 0 đồng (*) trên 
tất cả chuyến bay khởi hành từ các tỉnh miền Bắc, 
miền Trung vào miền Nam trong dịp Tết đến xuân 
về.

Theo đó, từ 12h00 ngày 26/1/2021 đến 23h59 
ngày 28/1/2021, gần một triệu vé khuyến mãi 
sẽ được mở bán không giới hạn khung giờ cho 
thời gian bay từ 1/2/2021 đến 28/02/2021.

Chào đón Tết Nguyên đán Tân Sửu với những 
hành trình bay an toàn, hãng hàng không thế hệ 
mới Vietjet dành tặng chương trình siêu khuyến 
mãi trong suốt tháng 2 bay “chất” khắp Việt Nam 
với mức giá chỉ từ 0 đồng (*). Theo đó, từ 
4/2/2021 đến 28/2/2021, hơn 100.000 vé 
khuyến mãi giá 0 đồng sẽ được mở bán không 
giới hạn khung giờ cho thời gian bay từ 
4/2/2021 đến 28/02/2021.

Đặc biệt, hành khách mua vé khuyến mãi 0 đồng 
sẽ nhận được "món quà đặc biệt” là gói 15kg 
hành lý ký gửi cùng 7kg hành lý xách tay hoàn 
toàn miễn phí. Đây là ưu đãi lớn chưa từng có mà 
hãng hàng không thế hệ mới gửi tặng khách 
hàng nhân dịp Tết nguyên đán Tân Sửu.

Vietjet vừa được tạp chí về vận tải hàng không 
Payload Asia vinh danh là “Hãng hàng không vận 
chuyển hàng hoá trong khoang hành lý tốt nhất 
của năm” và “Hãng hàng không chi phí thấp có 
hoạt động vận chuyển hàng hoá tốt nhất năm”. 

Giải thưởng được dành cho các hãng hàng không, 
sân bay, nhà cung ứng toàn cầu có hoạt động 
hàng hoá và giải pháp vận tải hàng không nổi bật 
trong năm, đặc biệt đóng góp vào hoạt động 
thương mại điện tử.

With the desire to bring passengers high quality 
flight experiences during the 2021 Lunar New 
Year, Vietjet launches a super promotion with tick-
ets priced from only 0 VND (*) on all flights de-
parting from the North and Central Region to the 
South of Vietnam during Tet holiday.
Accordingly, from 12:00 on January 26, 2021 to 
23:59 on January 28, 2021, nearly one million pro-
motional tickets are up for grabs whole days with 
the flight period from February 1, 2021 to Febru-
ary 28, 2021.

Welcoming the 2021 Lunar New Year with safe 
flights, the new-age carrier Vietjet offers a super 
promotion during the whole month of February 
flying high quality throughout Vietnam with tick-
ets priced from only 0 VND (*). Accordingly, from 
February 4, 2021 to February 28, 2021, more than 
100,000 promotional tickets are up for grabs 
whole days with the flight period from February 
4, 2021 to February 28, 2021.
Especially, all passengers purchasing promotional 
tickets of 0 VND will receive a "special gift" of 
15kg checked baggage with 7kg of hand luggage 
completely for free. It is an unprecedented great 
deal that the new-age carrier sends to customers 
on the occasion of 2021 Lunar New Year.

Welcoming the new year of the Ox with many 
good things, Vietjet participated in the Launching 
ceremony of the “Tree-planting festival” for 
Spring 2021 in Tuy Hoa city, Phu Yen province fol-
lowing Uncle Ho's teachings and in response to 
Prime Minister Nguyen Xuan Phuc's call to plant 1 
billion trees.
Prime Minister Nguyen Xuan Phuc attended the 
event with the leaders of ministries, central gov-
ernment and local authorities, and leaders of       
Vietjet.

Accompanying your plans to experience safe, 
convenient and economical destinations in the 
new year, Vietjet offers free 20kg of checked 
baggage (*) for passengers on its entire flight 
network across Vietnam.
Accordingly, from February 27 to March 31, 
2021, passengers buying tickets and flying with 
Vietjet across Vietnam will receive the special 
gift of 20kg checked baggage in addition with 
7kg hand luggage completely for free.

TƯNG BỪNG ĐÓN CHÀO NĂM 
MỚI CỰC “CHẤT” VỚI ĐẠI TIỆC 
KHUYẾN MÃI BAY CÙNG VIETJET

JUBILANTLY WELCOMING NEW 
YEAR, FLYING HIGH WITH VIET-
JET’S SPECIAL PROMOTION 
PARTY

VIETJET MANG NIỀM VUI TẾT ĐẾN 
VỚI BÀ CON DÂN TỘC
VIETJET PRESENTS GIFTS TO 
MINORITY FAMILIES IN LAO 
CAI PROVINCE

VIETJET ĐỒNG HÀNH CÙNG LỄ 
PHÁT ĐỘNG TẾT TRỒNG CÂY 
2021

VIETJET ACCOMPANIES WITH THE 
2021 TREE-PLANTING FESTIVAL

RỘN RÀNG DU XUÂN ĐÓN TẾT 
PHƯƠNG NAM CÙNG VIETJET VỚI 
VÉ SIÊU KHUYẾN MÃI CHỈ TỪ 0 
ĐỒNG
BUSTLING WITH SPRING TRAVEL 
AND CELEBRATING LUNAR NEW 
YEAR IN THE SOUTH WITH VIET-
JET’S SUPER PROMOTIONAL TICK-
ETS FROM ONLY 0 VND

CHÀO XUÂN MỚI, VIETJET THÔI! 
THOẢ THÍCH SĂN VÉ 0 ĐỒNG 
TẶNG KÈM 15KG HÀNH LÝ

VIETJET LÀ HÃNG HÀNG KHÔNG 
VẬN CHUYỂN HÀNG HOÁ TỐT 
NHẤT NĂM 2020

VIETJET HONORED ‘THE LOW-COST 
CARRIER OF THE YEAR’ FOR 
CARGO TRANSPORTATION

WELCOMING NEW SPRING, LET’S 
VIETJET! ENJOY HUNTING 0 VND 
TICKETS WITH 15KG FREE 
CHECKED BAGGAGE

VIETJET VÀO DANH SÁCH HÃNG 
BAY AN TOÀN NHẤT THẾ GIỚI

VIETJET NAMED THE WORLD’S 
TOP 10 SAFEST & BEST LOW-COST 
AIRLINES

Payload Asia, an international magazine for air 
freight industry, today awards Vietjet as ‘the 
Low-Cost Carrier of the Year’ and ‘the Belly Carrier 
of the Year’ for its outstanding cargo transporta-
tion in 2020.
The 7th Payload Asia Awards acknowledge the 
best companies in the air cargo market, including 
global carriers, airports, logistic suppliers of the 
year, putting the spotlight on services that benefit 
the rising e-commerce market.

CÓ HẸN VỚI BẦU TRỜI, HÃY 
CÙNG VIETJET ĐI MUÔN NƠI VỚI 
20KG HÀNH LÝ MIỄN PHÍ

HAVING A DATE WITH THE SKY, 
FLYING EVERYWHERE WITH VIET-
JET WITH 20KG OF FREE CHECKED 
BAGGAGE


