
Ngày 3/3/2021, hãng hàng không Vietjet chính 
thức khai thác trở lại đường bay tới Cảng hàng 
không quốc tế Vân Đồn (Quảng Ninh).

Chuyến bay VJ230 của Vietjet khởi hành từ TP.HCM 
đến sân bay Vân Đồn sáng ngày 3/3/2021 là 
chuyến bay đầu tiên hạ cánh tại sân bay này kể 
từ khi tạm thời đóng cửa để đảm bảo công tác 
phòng chống dịch Covid-19.

Tri ân khách hàng trở lại bầu trời và bay an toàn 
cùng Vietjet, Vietjet dành tặng khách hàng hàng 
triệu voucher 100.000 đồng và 50.000 đồng.

Từ nay đến 15/4/2021, khách hàng sẽ nhận 
ngay voucher 100.000 đồng khi đặt vé thành 
công và đăng ký thông tin tại địa chỉ: 
https://evoucher.vietjetair.com/, voucher được 
sử dụng cho lần đặt vé bay tiếp theo trước 
30/6/2021.

Sáng 3/3/2021, chuyến bay Vietjet từ TP.HCM hạ 
cánh tại sân bay Vân Đồn đã chính thức khôi phục 
hoạt động của Cảng hàng không quốc tế Vân Đồn 
kể từ khi tạm thời đóng cửa để phòng chống dịch 
Covid-19.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Ninh 
Cao Tường Huy, lãnh đạo Cảng hàng không quốc 
tế Vân Đồn cùng lãnh đạo Vietjet đã có mặt tại sự 
kiện đón chuyến bay đầu tiên tới tỉnh Quảng Ninh 
trong năm mới Tân Sửu.

Nhân dịp năm mới xuân về ngập tràn phố 
phường, Vietjet xin dành tặng đến quý khách 
hàng bộ lịch điện tử 2021 như một lời tri ân đến 
toàn bộ các hành khách đã luôn tin tưởng đồng 
hành cùng hãng trong suốt chặng đường năm cũ 
2020 nhiều khó khăn.

Món quà thể hiện cho tinh thần của Vietjet trong 
năm mới 2021 luôn không ngừng sáng tạo, đổi 
mới để vươn mình là người dẫn đầu trong ngành 
hàng không nhờ vào sự phát triển mạnh mẽ của 
thời đại công nghệ số.
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To celecrate the new year coming, Vietjet would 
like to present an electronic calendar of 2021 as a 
gratitude to all passengers who have always 
trusted and accompanied the airline throughout 
the difficult journey of 2020.
The gift represents Vietjet’s spirit for 2021, which 
is always be creative and innovative to become a 
leader in the aviation industry with robust devel-
opment of digital technology.

On March 3, 2021, Vietjet officially resumed the 
flights to Van Don International Airport (Quang 
Ninh).
The flight VJ230 of Vietjet takes off from Ho Chi 
Minh City to Van Don airport on the morning of 
March 3, 2021 is the very first flight to land at this 
airport since its temporary closureto ensure 
COVID-19 pandemic prevention.

In appreciation of passengers who return to the 
sky and fly safely with Vietjet, Vietjet offers them 
millions of vouchers worth VND100,000 and 
VND50,000.
From now to April 15, 2021, passengers will im-
mediately receive VND100,000 voucher upon suc-
cessful booking and registering the full informa-
tion at evoucher.vietjetair.com, the voucher is 
available to use for the next flight booking before 
June 30, 2021.

Vietjet dành tặng chương trình khuyến mãi đặc 
biệt trong 4 ngày vàng từ 05/03 – 08/03/2021 
bay “chất” khắp Việt Nam với mức giá chỉ từ 0 
đồng (*). Đây là món quà đầy ý nghĩa và bất ngờ 
mà Vietjet muốn gửi tới một nửa yêu thương của 
thế giới.

Theo đó, vé khuyến mãi giá 0 đồng sẽ được mở 
bán không giới hạn khung giờ cho thời gian bay 
từ 8/3/2021 đến 31/12/2021.

Sau hơn hai tháng diễn ra sôi nổi, chương trình 
khuyến mãi "Bay siêu chất, trúng xe hơi, chào 
xuân mới, Vietjet thôi!" đã tìm ra chủ nhân của 
giải thưởng cao nhất - một chiếc xe hơi Vinfast.

Giải thưởng chung cuộc của chiến dịch khuyến 
mãi cuối năm dành cho tất cả các khách hàng 
chọn bay chất cùng Vietjet đã được trao cho 
khách hàng Trần Quang Vĩ bay chặng Hà Nội - Đà 
Nẵng ngày 14/2/2021 với mã đặt chỗ SCHDYR 
được thanh toán vào ngày 23/1/2021. Anh Trần 
Quang Vĩ hiện là bộ đội, sinh năm 1997, đơn vị 
đóng quân tại Hà Nội.

Vietjet vừa được AirlineRatings trao tặng chứng 
chỉ 7 sao, mức cao nhất về thực hiện các biện 
pháp phòng chống dịch Covid-19 dành cho các 
hãng hàng không toàn cầu.

AirlineRatings, đơn vị uy tín chuyên đánh giá các 
sản phẩm và an toàn hàng không, là chuyên 
trang đầu tiên chấm điểm các hãng hàng không 
trên thế giới về thực hiện phòng chống Covid-19. 
Trong số các hãng hàng không đạt chứng nhận 
mức tuyệt đối 7/7 sao có những hãng nổi tiếng 
thế giới như Emirates, Etihad Airways, British Air-
ways, Qatar Airways, Delta Air Lines, Jetblue, 
Lufthansa, Southwest, Air New Zealand, KLM…

Ngày 12/03/2021 công ty Cổ phần Swift247 với 
67% vốn từ Vietjet Air cho ra mắt dịch vụ vận 
chuyển hàng không với tên gọi SWIFT Mega - dịch 
vụ vận chuyển đơn hàng tải trọng lớn theo 
chuyến bay dựa trên mạng lưới bay dày đặc của 
Vietjet Air.

Tiếp nối thành công của dịch vụ SWIFT Express 
phục vụ giao hàng siêu tốc cho các đơn hàng dưới 
45kg, Swift247 cung cấp thêm dịch vụ SWIFT 
Mega để phục vụ các đơn hàng từ 45kg trở lên với 
mức giá siêu ưu đãi chỉ từ 5,800/kg cùng với thời 
gian giao hàng siêu tốc chỉ từ 6 đến 8 tiếng, các 
chuyến bay thường xuyên của Vietjet sẽ vận 
chuyển hàng hóa đến nơi nhanh chóng với chi phí 
tiết kiệm nhất.

Tại thời điểm vaccine được tiêm rộng rãi trên thế 
giới, đảm bảo mục tiêu kép vừa phát triển kinh tế 
vừa phòng chống dịch, đáp ứng nhu cầu đi lại cơ 
bản, thiết yếu của người dân, từ 1/4/2021, Viet-
jet khai thác trở lại các đường bay quốc tế thường 
lệ đến Bangkok (Thái Lan), Tokyo (Narita, Nhật 
Bản), Seoul (Incheon, Hàn Quốc), Đài Bắc (Đài 
Loan, Trung Quốc)…

Celebrating International Women's Day March 8, 
Vietjet offers a special promotion for 4 golden 
days from March 5 to March 8, 2021 to fly high 
quality throughout Vietnam with tickets priced 
from only 0 VND (*). It is a meaningful and sur-
prising gift that Vietjet wants to give to the beau-
tiful half of the world.
Accordingly, promotional tickets priced from only 
0 VND are available for sale whole days with the 
flight period from March 8, 2021 to December 31, 
2021.

Cùng với việc mở thêm loạt đường bay thẳng từ 
khắp muôn nơi tới Phú Quốc, Vietjet cùng Vin-
pearl dành tặng khách hàng chương trình ưu đãi 
trọn gói vé máy bay và khách sạn với giá chỉ từ 
2.340.000 đồng/ người.

With the opening of a series of direct routes from 
all over the country to Phu Quoc, Vietjet and Vin-
pearl offer customers a special promotion pro-
gram of flights and hotels with exclusive price 
from 2,340,000 VND per customer.

Hưởng ứng chương trình kích cầu du lịch nội địa 
của UBND thành phố Hà Nội, Vietjet tham gia sự 
kiện “Lễ hội kích cầu du lịch và giới thiệu văn hoá 
ẩm thực Hà Nội 2021” trong ba ngày từ 16 – 18/4 
tại khu vực hồ Hoàn Kiếm.

Theo đó, Vietjet sẽ triển khai giá vé kích cầu siêu 
hấp dẫn chỉ từ 39.000 đồng (*) dành cho đối tác 
là công ty lữ hành, áp dụng cho các chặng bay kết 
nối thủ đô Hà Nội với các điểm du lịch nổi tiếng 
trên khắp cả nước như Phú Quốc, Nha Trang, 
Thanh Hoá, Đà Nẵng,…Thời gian bay áp dụng từ 
19/4 - 18/5/2021 và 10/8 - 23/12/2021.

Mừng kỳ nghỉ lễ lớn 30/4 - 1/5, Vietjet dành tặng 
khách hàng mức giá ưu đãi trọn gói chỉ từ 
468.000 đồng trên tất cả các đường bay phủ khắp 
Việt Nam.

Trong 3 ngày vàng từ 19/4 đến 21/4/2021, Viet-
jet mở bán gần 468.000 vé khuyến mãi với mức 
giá chỉ từ 468.000 đồng đã bao gồm thuế, phí cho 
thời gian bay từ 20/4 đến 31/12/2021 (*).

Responding to the domestic tourism stimulus pro-
gram of the Hanoi People's Committee, Vietjet 
participates in the “Hanoi tourism stimulating and 
introducing the culinary culture festival 2021” for 
three days from April 16 to April 18 at Hoan Kiem 
Lake area. 
Accordingly, Vietjet offers attractive promotional 
fares from only 39,000 VND (*) for travel company 
partners, applied to all flights connecting the capi-
tal city with famous tourist destinations across the 
country such as Phu Quoc, Nha Trang, Thanh Hoa, 
Da Nang, etc. The flight time applies from April 19 
to May 18, 2021 and August 10 to December 23, 
2021 (*).

Celebrating the national holidays of April 30 - May 
1, Vietjet offers customers an all-inclusive ticket 
price of only 468,000 VND on all flight routes 
across Vietnam.
During the 3 golden days from April 19 to April 21, 
2021, Vietjet offers nearly 468,000 promotional 
tickets with the price from only 468,000 VND in-
cluding taxes and fees for the flight time from 
April 20 to December 31, 2021 (*).

After more than two months of the exciting pro-
motion, “Fly high, win a car, enjoy the festive 
season, Let’s Vietjet!” promotion campaign has 
found out the winner of the Vinfast car prize.
The final prize of the year-end promotion cam-
paign for all passengers flight with Vietjet has 
been awarded to the passenger named “TRAN 
QUANG VI” purchased a ticket flying from Hanoi to 
Danang on February 14, 2021 with passenger 
name record SCHDYR on January 23, 2021. Mr. 
Tran Quang Vi is a soldier, he was born in 1997, 
works in Hanoi.

Vietjet and HD Insurance offers the “Fly Safe” in-
surance free for all passengers flying on its do-
mestic flights from April 23, 2021.
With the insurance, each passenger is entitled to a 
24-hour accident insurance benefit of up to 20 
million VND together with medical expenses for 
medical treatment for the accident. At the same 
time, passengers traveling with Vietjet will be en-
titled to an insurance benefit to support living ex-
penses and loss of income due to mandatory 
quarantine by the pandemic with the rate of 1 
million VND per day of quarantine due to suspi-
cion or having to treatment due to the Pandemic 
because of the epidemiological itinerary traveling 
on Vietjet flights according to regulations of the 
authorities.

On the morning of March 3, 2021, a Vietjet flight 
from Ho Chi Minh City to Van Don airport has offi-
cially marked the reopening of Van Don Interna-
tional Airport since it was temporarily closed to 
prevent the Covid-19 pandemic.
Mr Cao Tuong Huy, Permanent Vice Chairman of 
Quang Ninh Provincial People's Committee, to-
gether with the leaders of Van Don International 
Airport and leaders of Vietjet had welcomed the 
first flight to Quang Ninh province in the New Year 
of the Ox.

Đón mùa hè rực rỡ, đáp ứng mong mỏi của hành 
khách trong dịp 30-4; 1-5, Vietjet mở loạt đường 
bay từ Đà Nẵng, Thanh Hóa, Nha Trang, Đà Lạt và 
Vinh đi Phú Quốc.

Trong đó, đường bay Vinh - Phú Quốc được khai 
thác từ 28/3, các đường bay Đà Nẵng, Thanh Hóa 
- Phú Quốc khai thác từ 2/4. Các đường bay Nha 
Trang - Phú Quốc, Đà Lạt - Phú Quốc được khai 
thác khứ hồi hàng ngày từ 29/4.

Các đường bay đang khai thác từ Hà Nội, TP.HCM, 
Hải Phòng đi Phú Quốc và các đường bay khác 
cũng được tăng chuyến.

To celebrate a brilliant summer season and meet 
the travel needs of passengers on the occasion of 
April 30 and May 1, Vietjet opens a series of new 
flight routes from Da Nang, Thanh Hoa, Nha 
Trang, Da Lat and Vinh to Phu Quoc.
Specifically, routes connecting Vinh and Phu Quoc 
operate from March 28, routes from Da Nang and 
Thanh Hoa to Phu Quoc operate from April 2. Nha 
Trang - Phu Quoc and Da Lat - Phu Quoc routes op-
erate daily from April 29.
The flight frequency of current routes from Hanoi, 
Ho Chi Minh City, Hai Phong to Phu Quoc and other 
routes have also been increased.

Vietjet tiếp tục đồng hành cùng cuộc thi Miss 
World Vietnam với vai trò là nhà bảo trợ vận 
chuyển hàng không chính thức.

Những chuyến bay xanh của Vietjet sẽ đưa các 
người đẹp Miss World tham gia các hành trình 
thiện nguyện, góp phần giới thiệu và quảng bá 
hình ảnh Việt Nam thân thiện, hiếu khách và an 
toàn.

Người đẹp được trao ngôi vị cao nhất Miss World 
Vietnam 2021 sẽ có 1 năm bay miễn phí với hạng 
vé SkyBoss - phong cách người dẫn đầu và tham 
gia các sự kiện văn hoá nghệ thuật đặc sắc trên 
độ cao 10.000 mét cùng Vietjet.

Vietjet continues to accompany Miss World Viet-
nam as the official air transportation sponsor of 
the beauty pageant. Vietjet's green flights will 
bring the beauties of Miss World Vietnam to join in 
volunteer journeys, contributing to introduce and 
promote the beautiful images of the friendly, hos-
pitable, safe country of Vietnam.
The winner of Miss World Vietnam 2021 will be 
awarded one year of free flights with the SkyBoss 
fare type - wings the leaders and be invited to 
participate in special cultural and artistic events at 
an altitude of 10,000 meters with Vietjet.

Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam đã tổ chức lễ trao 
Huân chương Bắc đẩu bội tinh của Nhà nước Cộng 
hòa Pháp tặng Chủ tịch Tập đoàn Sovico, Tổng 
giám đốc Vietjet Nguyễn Thị Phương Thảo. Tham 
dự buổi lễ trọng thể có đại diện các nhà ngoại 
giao đến từ các nước, lãnh đạo chính phủ, các cơ 
quan ban, ngành trung ương, địa phương, lãnh 
đạo các cơ quan văn hóa, lãnh đạo các doanh 
nghiệp…

Huân chương Bắc đẩu bội tinh do Hoàng đế Pháp 
Napoléon Bonaparte sáng lập là Huân chương 
cao quý, lâu đời và danh giá bậc nhất của Nhà 
nước Pháp trao cho những cá nhân, tổ chức có 
đóng góp đặc biệt. Tại buổi lễ, Đại sứ Cộng hòa 
Pháp tại Việt Nam Nicolas Warnery đã trao Huân 
chương Bắc đẩu bội tinh cho bà Nguyễn Thị 
Phương Thảo – nữ tỷ phú tự thân đầu tiên của khu 
vực Đông Nam Á, cũng là nữ doanh nhân Việt đầu 
tiên được trao huân chương cao quý này.

Vietjet và Bảo hiểm HD ra mắt gói bảo hiểm “Bay 
An Toàn” dành tặng cho tất cả hành khách bay 
trên các chuyến bay nội địa của hãng kể từ ngày 
23/04/2021.

Với gói bảo hiểm này, mỗi hành khách được 
hưởng quyền lợi bảo hiểm tai nạn 24 giờ lên đến 
20 triệu đồng kèm theo chi trả chi phí y tế thuốc 
men đều trị cho tai nạn. Đồng thời, Hành khách 
bay cùng Vietjet sẽ được quyền lợi Bảo hiểm hỗ 
trợ chi phí sinh hoạt, mất giảm thu nhập do bị 
cách ly bởi dịch bệnh với mức 1 triệu đồng một 
ngày khi cách ly tập trung do nghi nhiễm hoặc 
phải điều trị do Dịch bệnh vì có hành trình dịch tễ 
di chuyển trên Chuyến bay của Vietjet theo quy 
định của các cơ quan quản lý.

The French Embassy in Vietnam held a ceremony 
to present the Legion of Honour from the Govern-
ment of the French Republic to the Chairwoman 
of Sovico Group, President and CEO of Vietjet 
Nguyen Thi Phuong Thao. The solemn ceremony 
was attended by diplomats from many countries, 
heads of government ministries and various state 
organizations, leaders of cultural agencies, leaders 
of businesses, etc.
The Legion of Honour, established by Napoleon 
Bonaparte, is the most prestigious, long-standing 
and highest order of merit awarded by the French 
government to individuals and organizations with 
special contributions. At the ceremony, the French 
Republic Ambassador to Vietnam Nicolas Warnery 
presented the Legion of Honour to Madame 
Nguyen Thi Phuong Thao - the first self-made 
female billionaire in Southeast Asia, and also the 
first Vietnamese businesswoman who receive this 
noble honor.

CÓ HẸN VỚI BẦU TRỜI, NHẬN 
VOUCHER BAY MUÔN NƠI CÙNG 
VIETJET
HAVING A DATE WITH THE SKY, 
FLYING ACROSS VIETNAM WITH 
VIETJET’S VOUCHERS

VIETJET "XÔNG ĐẤT" SÂN BAY 
VÂN ĐỒN NĂM MỚI TÂN SỬU
VIETJET IS THE FIRST AIRLINE 
HAVING FLIGHTS TO VAN DON 
AIRPORT IN THE NEW YEAR 
OF THE OX

SÂN BAY VÂN ĐỒN MỞ CỬA TRỞ 
LẠI ĐÓN CHUYẾN BAY VIETJET 
ĐẦU TIÊN

BAY CHẤT MÙA HÈ, VIETJET TƯNG 
BỪNG MỞ LOẠT ĐƯỜNG BAY TỪ 
ĐÀ LẠT, NHA TRANG, THANH 
HOÁ, VINH, ĐÀ NẴNG TỚI PHÚ 
QUỐC BAY MUÔN NƠI ĐẾN PHÚ QUỐC 

CÙNG VIETJET, COMBO TRỌN GÓI 
CHỈ TỪ 2.340.000 ĐỒNG

FLY FROM ANYWHERE TO PHU 
QUOC WITH VIETJET, ALL-INCLU-
SIVE COMBO STARTS FROM ONLY 
2,340,000 VND

FLYING HIGH DURING THE 
SUMMER, VIETJET JUBILANTLY 
OPENS A SERIES OF FLIGHT 
ROUTES FROM DA LAT, NHA 
TRANG, THANH HOA, VINH, DA 
NANG TO PHU QUOC

VIETJET TIẾP TỤC LÀ NHÀ BẢO 
TRỢ VẬN CHUYỂN HÀNG KHÔNG 
CHÍNH THỨC CỦA CUỘC THI MISS 
WORLD VIETNAM 2021
VIETJET CONTINUES TO BE THE 
OFFICIAL AIR TRANSPORTATION 
SPONSOR OF MISS WORLD VIET-
NAM 2021

VAN DON AIRPORT WELCOMES 
THE FIRST VIETJET FLIGHT AS IT 
REOPENS

CÓ HẸN VỚI BẦU TRỜI, LÊN KẾ 
HOẠCH CÙNG NÀNG ĐI MUÔN 
NƠI VỚI GIÁ VÉ CHỈ TỪ 0 ĐỒNG

FLYING HER TO THE SKY, DATING 
ON CLOUD NINE WITH TICKETS 
PRICED FROM ONLY 0 VND

CHIẾC XE HƠI TRỊ GIÁ 1,5 TỶ 
ĐỒNG THEO CHƯƠNG TRÌNH BAY 
CHẤT CÙNG VIETJET ĐÃ TÌM ĐƯỢC 
CHỦ NHÂN

VIETJET ĐẠT CHỨNG NHẬN QUỐC 
TẾ CAO NHẤT VỀ PHÒNG CHỐNG 
COVID-19

VIETJET CÙNG SWIFT247 RA MẮT 
DỊCH VỤ SWIFT MEGA VẬN 
CHUYỂN HÀNG TẢI TRỌNG LỚN
VIETJET JOINS SWIFT247 TO 
LAUNCH SWIFT MEGA SERVICE TO 
TRANSPORT OVERSIZED GOODS

VIETJET CERTIFIED WITH HIGHEST 
GLOBAL RATING FOR COVID-19 
COMPLIANCE

FIND OUT THE WINNER OF THE 
CAR WORTH VND1.5 BILLION OF 
VIETJET’S FLY HIGH PROMOTION

NỮ DOANH NHÂN NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG THẢO NHẬN HUÂN 
CHƯƠNG BẮC ĐẨU BỘI TINH CỦA 
NHÀ NƯỚC PHÁP TRAO TẶNG

TƯNG BỪNG CHÀO ĐÓN LỄ HỘI 
KÍCH CẦU DU LỊCH HÀ NỘI 2021, 
VIETJET TUNG GÓI KÍCH CẦU DU 
LỊCH NỘI ĐỊA SIÊU HẤP DẪN

VIETJET KHAI THÁC TRỞ LẠI MỘT 
SỐ ĐƯỜNG BAY QUỐC TẾ
VIETJET RE-OPERATES SOME IN-
TERNATIONAL FLIGHTS

VIETJET KẾT NỐI PHÚ QUỐC VỚI 
THANH HOÁ, ĐÀ LẠT, NHA 
TRANG, HUẾ, CẦN THƠ
VIETJET CONNECTS PHU QUOC 
WITH THANH HOA, DA LAT, NHA 
TRANG, HUE, CAN THO

MỪNG LỄ LỚN, BAY MUÔN NƠI, 
VIETJET THÔI!

FLY WITH EASE - JOIN HANDS TO 
FIGHT AGAINST THE PANDEMIC 
WITH VIETJET AND "FLY SAFE" IN-
SURANCE

YÊN TÂM BAY - CHUNG TAY ĐẨY 
LÙI DỊCH BỆNH CÙNG VIETJET VỚI 
BẢO HIỂM “BAY AN TOÀN"

CELEBRATE BIG FESTIVAL, FLY EV-
ERYWHERE, LET’S VIETJET!

JUBILANTLY WELCOMING THE 
HANOI TOURISM PROMOTION 
FESTIVAL 2021, VIETJET LAUNCH-
ES SUPER ATTRACTIVE DOMESTIC 
TRAVEL STIMULUS PACKAGES

NỮ DOANH NHÂN NGUYỄN THỊ 
PHƯƠNG THẢO NHẬN HUÂN 
CHƯƠNG BẮC ĐẨU BỘI TINH CỦA 
NHÀ NƯỚC PHÁP TRAO TẶNG     

CÙNG VIETJET HƯỚNG TỚI SỰ 
PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG NGHỆ SỐ 
VỚI BỘ LỊCH ĐIỆN TỬ CHO NĂM 
JOIN VIETJET TOWARDS THE DE-
VELOPMENT OF DIGITAL TECH-
NOLOGY WITH AN ELECTRONIC 
CALENDAR FOR THE NEW YEAR 
2021

Vietjet has been certified with seven-stars, the 
world’s highest rating for COVID-19 compliance for 
global airlines by AirlineRatings.
AirlineRatings, the world’s famous airline safety 
and product rating website, is the first website 
with COVID-19 ratings for airlines. The seven-star 
list also includes other renowned airlines such as 
Emirates, Etihad Airways, British Airways, Qatar 
Airways, Delta Air Lines, Jetblue, Lufthansa, South-
west and Air New Zealand, KLM.

On March 12, 2021, Swift247 Joint Stock Company 
with 67% capital from Vietjet Air launched an air 
transportation service called SWIFT Mega - a ser-
vice transporting large-volume orders using the 
flight network of Vietjet Air.
Following the success of the SWIFT Express service 
which offers super-fast delivery for orders under 
45kg, Swift247 offers the SWIFT Mega service for 
orders from 45kg at a super discount price from 
only 5,800VND/ kg with super-fast delivery time 
of only 6 to 8 hours. Vietjet's regular flights will 
quickly deliver goods at the most economical cost.

As the Covid 19 vaccines have been widely inject-
ed around the world, ensuring the dual goal of 
economic development and pandemic preven-
tion, meeting the basic and essential travel needs 
of the people, from April 1, 2021, Vietjet re-oper-
ate regular international flight routes to Bangkok 
(Thailand), Tokyo (Narita, Japan), Seoul (Incheon, 
South Korea), Taipei (Taiwan), etc.

Cùng Phú Quốc đón chào du khách, Vietjet khai 
thác loạt đường bay kết nối các điểm đến trong 
nước tới Đảo Ngọc xinh đẹp.

Bên cạnh các đường bay kết nối Hà Nội, Hải 
Phòng, Vinh, Đà Nẵng, TP.HCM với Phú Quốc, các 
đường bay mới từ Thanh Hóa, Nha Trang, Đà Lạt, 
Huế và Cần Thơ sẽ mang tới cho khách hàng 
những lựa chọn bay dễ dàng, thuận tiện và chất 
lượng để khám phá thiên đường du lịch biển Phú 
Quốc.

Accompanying with Phu Quoc to welcome tour-
ists, Vietjet operates a series of flight routes con-
necting domestic destinations to the beautiful 
Pearl Island.
In addition to the flight routes connecting Hanoi, 
Hai Phong, Vinh, Da Nang, Ho Chi Minh City and 
Phu Quoc, the new routes from Thanh Hoa, Nha 
Trang, Da Lat, Hue and Can Tho will provide cus-
tomers with easy, convenient and high-quality 
flight options to explore the tourist paradise of 
Phu Quoc.


