
Sáng 26/9/2020, tại toà nhà HDBank - TP.HCM, 
vòng sơ khảo Hoa hậu Việt Nam 2020 khu vực 
phía Nam đã chính thức khai mạc. Những thí sinh 
nổi bật nhất của khu vực phía Nam đã xuất hiện, 
cùng nhau bắt đầu hành trình chinh phục vương 
miện danh giá.

Vietjet tiếp tục đồng hành cùng Hoa hậu Việt 
Nam lần thứ năm với vai trò là Nhà bảo trợ vận 
chuyển hàng không của cuộc thi. Đây cũng là dấu 
mốc gần một thập kỷ hãng hàng không thế hệ 
mới Vietjet gắn bó với cuộc thi nhan sắc lớn nhất 
và uy tín hàng đầu của Việt Nam, đúng như chủ 
đề đặc biệt của năm nay mang tên gọi “Thập kỷ 
hương sắc”.

Với chỉ 68.999.000VNĐ (chưa bao gồm thuế, phí) 
để sở hữu chiếc thẻ bay POWER PASS SkyBoss, 
khách hàng có thể bay khắp Việt Nam với hạng 
vé SkyBoss từ nay đến hết ngày 30/09/2021, kể 
cả trong các ngày lễ, tết. Nhân dịp ra mắt, Vietjet 
dành tặng khuyến mãi đặc biệt cho 50 khách 
hàng đầu tiên với mức giảm trực tiếp lên tới 50% 
khi mua POWER PASS SkyBoss.

Mừng ngày Giải phóng Thủ đô Hà Nội 10/10, Vi-
etjet tung chương trình khuyến mãi 550.000 vé 
giá chỉ từ 0 đồng (chưa bao gồm thuế, phí) trên 
toàn mạng bay nội địa phủ khắp Việt Nam trong 
suốt 3 ngày từ 12h00 ngày 7/10 đến hết ngày 
9/10/2020, với thời gian bay từ 11/10/2020 
đến 31/3/2021.

Đón mùa du lịch sôi động cuối năm, hãng hàng 
không thế hệ mới Vietjet khôi phục toàn mạng 
bay nội địa và tăng tần suất với 250 chuyến mỗi 
ngày.

Đặc biệt, hành khách của Vietjet cũng có thể 
dùng mã “DELUXE” trải nghiệm khách sạn đẳng 
cấp 5 sao trên cả nước như Furama Resort Da 
Nang, L'Alya Ninh Van Bay, Ariyana SmartCondo-
tel Nha Trang, Republic Plaza…với giá chỉ một 
nửa khi tiến hành đặt phòng với thời gian lưu trú 
phù hợp hành trình bay.

Từ ngày 08/09/2020, Vietjet khai thác trở lại các 
đường bay Đà Nẵng – Hà Nội và Đà Nẵng – TP.HCM 
với tần suất 01 chuyến khứ hồi/chặng/ngày 
nhằm đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân cũng 
như góp phần hồi phục kinh tế tại Đà Nẵng nói 
riêng và khu vực miền Trung – Tây Nguyên nói 
chung sau khi dịch bệnh được kiểm soát.

Hành khách trên những chuyến bay đến và đi từ 
Đà Nẵng sẽ được giãn cách chỗ ngồi và thực hiện 
đầy đủ các biện pháp an toàn phòng chống dịch 
như: Đeo khẩu trang tại sân bay và trên tàu bay; 
Khai báo y tế bắt buộc; Cài đặt ứng dụng Blue-
zone trên điện thoại thông minh (nếu có)…

Chào đón mùa du lịch Thu 2020, Vietjet tung triệu 
vé ưu đãi cực khủng với giá chỉ 10.000 đồng (chưa 
bao gồm thuế, phí) để cùng hành khách và người 
thân vi vu khắp Việt Nam, khám phá mùa thu 
trên những miền đất mới và lên kế hoạch để có 
những trải nghiệm ấn tượng từ 10/10/2020 tới 
31/08/2021.

Chào mừng Đà Nẵng trở lại bầu trời, Vietjet khôi 
phục hoàn toàn mạng bay nội địa và tưng bừng 
khuyến mại 1,8 triệu vé giá chỉ 0 đồng (chưa bao 
gồm thuế, phí) xuyên suốt 3 ngày vàng 15 – 16 – 
17/09/2020 để bay khắp Việt Nam.

Tiên phong sáng tạo những sản phẩm mới mẻ 
dành cho khách hàng, hãng hàng không thế hệ 
mới Vietjet giới thiệu hạng vé SkyBoss vừa nâng 
cấp và hạng vé mới Deluxe trên toàn mạng bay 
từ tháng 9/2020.

Trong lần nâng cấp này, hạng vé SkyBoss mang 
đến rất nhiều giá trị cho khách hàng như có thể 
bảo lưu trong 2 năm, phục vụ tổng đài riêng 
24/7, được phục vụ ưu tiên tại quầy, có lối đi 
riêng, xe đưa đón riêng ra tàu bay, miễn phí 10 kg 
hành lý xách tay và 30 kg hành lý ký gửi cùng 1 
bộ chơi golf đến 15kg; ưu tiên qua cửa an ninh và 
thủ tục xuất nhập cảnh; tận hưởng các dịch vụ 
phòng chờ VIP tại các sân bay trong nước, quốc 
tế,…

Bay cùng Deluxe, khách hàng có ngay 7kg hành 
lý xách tay cùng 20kg hành lý ký gửi miễn phí, 
được ưu tiên khi làm thủ tục, ưu tiên chọn chỗ 
ngồi yêu thích. Với hạng vé Deluxe, khách hàng 
được thay đổi chuyến bay, chặng bay, ngày bay 
hoàn toàn miễn phí. 

Chia sẻ những khó khăn mà đồng bào miền Trung 
đang phải vượt qua, Vietjet thông báo từ ngày 
19/10/2020, hãng sẽ miễn phí vận chuyển hoàn 
toàn cho hàng hoá cứu trợ và ưu tiên chuyên chở 
nhanh nhất trên các chuyến bay của Vietjet xuất 
phát từ TP.HCM, Hà Nội đi đến các sân bay Chu Lai 
(Quảng Nam), Đà Nẵng (TP.Đà Nẵng), Phú Bài 
(Thừa Thiên Huế), Đồng Hới (Quảng Bình) và Vinh 
(Nghệ An). Hãng cũng tặng vé máy bay miễn phí 
cho các cán bộ Mặt trận Tổ quốc và Ủy ban nhân 
dân các tỉnh, thành phố di chuyển đến và đi miền 
Trung để thực hiện nhiệm vụ cứu trợ trong giai 
đoạn này.
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Initially as planned, from September 8, 2020, Vi-
etjet resumes Da Nang - Hanoi and Da Nang - Ho 
Chi Minh City routes with a frequency of 1 return 
flight per day for each route. It meets the travel 
demand of people as well as contributes to eco-
nomic recovery in Da Nang in particular and the 
Central Highlands region in general.
Passengers on flights from and to Da Nang are ar-
ranged to sit at a safe distance and take sufficient 
measures to prevent the pandemic such as: Wear-
ing masks at airports and on aircraft; Mandatory 
health declaration; Installing Bluezone app on 
smartphone (if any); etc.

To welcome the Autumn travel season of 2020, Vi-
etjet offers super promotion tickets priced only 
10,000 VND (*) from October 10, 2020 to August 
31, 2021 for passengers and relatives to travel 
across Vietnam, exploring autumn in new desti-
nations and planning to have impressive experi-
ences next year.

Welcoming Da Nang back to the sky, Vietjet fully 
resumes its domestic flight network and offers a 
super promotion of 1.8 million tickets priced at 
only 0VND (*) during the 3 golden days from Sep-
tember 15 to September 17, 2020 to fly across 
Vietnam.

Pioneering to create new products for customers, 
the new age carrier Vietjet introduces the newly 
upgraded SkyBoss and new Deluxe fare types on 
its entire flight network from September, 2020.
In this upgrade, SkyBoss fares offers a great 
number of values to passengers including credit 
shell validity for use up to 2 years, serving 24/7 
call center, passengers will be served at priority 
counter, priority entrance, private car transporting 
to the aircraft, free 10kg carry-on luggage and 
30kg checked luggage and 1 golf club set under 
15kg; priority security check and immigration; en-
joying VIP lounge at domestic and international 
airports, etc.
Flying with Deluxe, passengers have 7kg of car-
ry-on luggage and 20kg checked luggage for free, 
priority check-in, seat selection. With Deluxe fares, 
passengers enjoy changes of flight, date, route for 
free.

Sharing the difficulties that the people in the Cen-
tral region are facing, Vietjet announces that from 
October 19, 2020, the airline will provide free 
transportation and priority for relief goods on the 
earliest Vietjet flights which departure from Ho 
Chi Minh City and Hanoi to airports in Chu Lai 
(Quang Nam), Da Nang (Da Nang), Phu Bai (Thua 
Thien Hue), Dong Hoi (Quang Binh) and Vinh 
(Nghe An). The airline also gives free air tickets to 
officials of the Vietnamese Fatherland Front and 
People's Committees of provinces and cities who 
have duties at the Central region during this 
period.

Hướng về Miền Trung yêu thương, nơi đồng bào 
đang gánh chịu thiệt hại nặng nề do bão lũ liên 
tiếp, hãng hàng không Vietjet quyết định dành 
một phần doanh thu bán trực tiếp để ủng hộ 
người dân đang gặp khó khăn.

Theo đó, với mỗi vé bán ra từ nay đến hết ngày 
21/11/2020, Vietjet sẽ dành 10.000 đồng để 
ủng hộ bà con các tỉnh miền Trung. Khoản tiền 
ủng hộ sẽ được Vietjet chuyển tới các cơ quan 
chức năng, các tổ chức từ thiện để mua hàng hóa 
thiết yếu cứu trợ, cũng như hỗ trợ trực tiếp bà con 
vùng ảnh hưởng lũ khôi phục cuộc sống, vượt qua 
giai đoạn khó khăn...

Towards the beloved Central region, where 
people are suffering heavy losses from consecu-
tive storms and floods, Vietjet decided to directly 
give a part of sales revenue to support people in 
difficulties.
Accordingly, for each ticket sold from now until 
November 21, 2020, Vietjet will donate 
VND10,000 to support people in the Central 
region. The donation money will be transferred by 
Vietjet to authorities and charity funds to buy es-
sentials as well as to support people in flood-af-
fected areas to restore their lives and overcome 
the hard time.

On the morning of September 26, at HDBank 
Tower - Ho Chi Minh City, the Southern preliminary 
round of Miss Vietnam 2020 officially was held. 
The most outstanding at the Southern region has 
appeared, together started their journey to con-
quer the prestigious pageant crown.
Vietjet continues to accompany with Miss Vietnam 
for the 5th time as the air transportation sponsor 
of the contest. This also marks the milestone of 
nearly a decade that the new-age carrier Vietjet 
going with the most long-standing and presti-
gious beauty contest of Vietnam, just like the spe-
cial theme of this year "Decade of beauties".

Kỷ niệm 16 năm Ngày Doanh nhân Việt Nam 
13/10, Vietjet đồng hành cùng “Tuần lễ Doanh 
nhân và Sách” do báo Doanh Nhân Sài Gòn, Hội 
Xuất bản Việt Nam và các đơn vị liên quan thực 
hiện.

Tại buổi lễ phát động, Phó Tổng giám đốc Vietjet 
Đỗ Xuân Quang chia sẻ: “Đồng hành cùng “Tuần 
lễ Doanh nhân và Sách 2020”, chúng tôi tin tưởng 
sẽ tiếp tục góp phần nuôi dưỡng tâm hồn, trí tuệ 
con người, nhất là thế hệ trẻ Việt Nam và quốc tế, 
mang tới cho những người yêu sách món ăn tinh 
thần đặc biệt trong lần đầu tiên được tổ chức cũng 
như trong tương lai”.

To celebrate the 16th anniversary of Vietnam En-
trepreneurs’ Day (October 13), Vietjet accompa-
nies with the "Entrepreneur and Book Week" or-
ganized by the Doanh Nhan Sai Gon Newspaper, 
Vietnam Publishing Association and related agen-
cies.
At the launching ceremony, Vietjet Vice President 
Do Xuan Quang shared: “Accompanying with “En-
trepreneur and Book Week 2020”, we will contin-
ue to contribute to nurturing human souls and in-
telligence, especially the young generation of 
Vietnam and the world, bringing the special gift to 
book lovers for the first time this event is held as 
well as in the future”.

Hãng hàng không Vietjet mang tới lễ hội hóa 
trang kỳ bí nhất trong năm một cách đầy bất ngờ 
trên chuyến bay đặc biệt từ TP.HCM đi Hà Nội 
ngày 31/10.

Ngay tại khu vực làm thủ tục, nhưng nhân vật hóa 
trang đầy màu sắc Halloween đã gây bất ngờ, thú 
vị cho hành khách, đặc biệt là các bạn nhỏ. Bầu 
không khí huyền bí “Cho kẹo hay bị ghẹo” lãng 
đãng trên tàu bay hiện đại của hãng. Một bữa tiệc 
“thịnh soạn” của bí ngô, kẹo và những nhân vật 
hoạt hình, siêu anh hùng nổi tiếng được mang tới 
cho những hành khách trên tàu bay

On October 31, Vietjet has organized a mysterious 
surprise Halloween party on a flight from HCM 
City to Hanoi. 
At the check-in counters, Vietjet staffs dressed up 
as playful characters to surprise little passengers. 
The modern aircraft was surrounded with a pecu-
liar atmosphere of “Trick or Treat” while passen-
gers enjoyed a party full of pumpkins and sweets 
with famous cartoon and super hero figures.

With only 68,999,000VND (*) to own POWER 
PASS SkyBoss, passengers can fly all around 
Vietnam with SkyBoss fare type from now until 
September 30th, 2021, regardless of holidays 
and Tet. On the occasion of launching, Vietjet 
offers a special promotion for the first 50 pur-
chasers with a direct discount of 50% when pur-
chasing POWER PASS SkyBoss.

Celebrating the Liberation Day of Hanoi capital 
October 10, Vietjet offers 550,000 promotional 
tickets priced only from 0VND (*) flying across 
Vietnam. Promotional tickets are up for grabs 
from 12:00 October 7 until the end of the day 
October 9, 2020 with the flight period from Oc-
tober 11, 2020 to March 31, 2021 (**).

Tưng bừng chào đón mùa lễ hội cuối năm, Vietjet 
tung chương trình lớn nhất từ trước tới nay với 4,5 
triệu vé Deluxe khuyến mại trên toàn mạng bay 
rộng khắp Việt Nam. Chương trình kéo dài không 
giới hạn khung giờ từ ngày 12/10 tới hết 
31/10/2020.

Jubilantly welcoming the year-end festive 
season, Vietjet launches the biggest promotion 
with 4.5 million Deluxe promotional tickets on 
the wide domestic flight network. Promotional 
tickets are up for grabs all day from October 12 
to October 31, 2020.

Tưng bừng chào đón ngày phụ nữ Việt Nam 
20/10, hãng hàng không thế hệ mới Vietjet tung 
chương trình khuyến mãi đặc biệt chưa từng có 
với hơn 2 triệu vé Eco siêu tiết kiệm được mở bán 
không giới hạn khung giờ từ ngày 17/10 – 
20/10/2020, áp dụng trên toàn mạng bay nội 
địa phủ khắp Việt Nam, thời gian bay từ 
17/10/2020 đến 31/3/2021.

Jubilantly welcoming Vietnamese Women's Day 
October 20, the new-age carrier Vietjet launches 
an unprecedented special promotion with more 
than 2 million super-saving Eco tickets up for 
grabs whole days from October 17 to October 
20, 2020, applied for the entire domestic flight 
network across Vietnam with the flight period 
from October 17, 2020 to March 31, 2021.

Tưng bừng chào đón mùa du lịch cuối năm và 
năm mới đang tới gần, Vietjet mang tới niềm vui 
nhân đôi cho hành khách với chương trình ưu đãi 
50% giá vé và giá hành lý ký gửi trên toàn mạng 
bay rộng khắp Việt Nam.

Cụ thể, với 3 mã khuyến mại “ECO50”, “DE-
LUXE30” và “SKYBOSS20”, hành khách sẽ được 
giảm lần lượt 50% cho giá vé Eco, 30% cho giá vé 
Deluxe và 20% cho giá vé SkyBoss trong 3 ngày 
vàng từ 28/10 tới 30/10/2020. Thời gian bay áp 
dụng từ ngày 01/11/2020 tới 31/03/2021.

Jubilantly welcoming the year-end season and 
the coming new year, Vietjet brings double joy 
to passengers with a discount of 50% on ticket 
and checked baggage fares across the wide net-
work of Vietnam.
Specifically, with 3 promotional codes "ECO50", 
"DELUXE30" and "SKYBOSS20", passengers will 
receive a discount of 50% for Eco fares, 30% for 
Deluxe fares and 20% for SkyBoss fares respec-
tively during 3 golden days from October 28 to 
October 30, 2020. The flight period is from No-
vember 1, 2020 to March 31, 2021.

Celebrating the jubilant year-end travel season, 
the new-age carrier Vietjet recovers the entire 
domestic network and increases the frequency 
to 250 flights per day.
Especially, Vietjet passengers can also use the 
code "DELUXE" to experience 5-star hotels and 
resorts across the country such as Furama Resort 
Da Nang, L'Alya Ninh Van Bay, Ariyana Smart-
Condotel Nha Trang, Republic Plaza, etc. with 
only half price (*) when making a reservation as 
long as the length of stay is appropriate with the 
flight itinerary (***).

VIETJET MỞ LẠI CÁC ĐƯỜNG BAY 
THƯỜNG LỆ TỚI ĐÀ NẴNG

VIETJET RESUMES REGULAR 
FLIGHTS TO DA NANG

MỪNG ĐÀ NẴNG TRỞ LẠI BẦU 
TRỜI VỚI GẦN 2 TRIỆU VÉ 0 
ĐỒNG
WELCOMING DA NANG BACK TO 
THE SKY, ENJOYING VIETJET PRO-
MOTION WITH NEARLY 2 MIL-
LION TICKETS PRICED AT 0VND

CÙNG VIETJET BAY VÀO LỄ HỘI 
CỰC “CHẤT” ĐÊM HALLOWEEN

“FLY COOL” WITH VIETJET ON 
HALLOWEEN

TƯNG BỪNG RA MẮT HẠNG VÉ 
MỚI DELUXE, VIETJET KHUYẾN 
MẠI TỚI 50% GIÁ VÉ TRÊN TOÀN 
MẠNG BAY

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

VIETJET TUNG RA POWER PASS 
SKYBOSS

VIETJET INTRODUCED POWER 
PASS SKYBOSS

VIETJET ĐÁNH DẤU GẦN MỘT 
THẬP KỶ ĐỒNG HÀNH CÙNG 
CUỘC THI HOA HẬU VIỆT NAM

VIETJET MARKS THE MILESTONE 
OF NEARLY A DECADE TO ACCOM-
PANY WITH MISS VIETNAM CON-
TEST

ĐỒNG HÀNH CÙNG “TUẦN LỄ 
DOANH NHÂN VÀ SÁCH 2020”, 
VIETJET CHUNG TAY LAN TỎA GIÁ 
TRỊ CỦA SÁCH ĐẾN CỘNG ĐỒNG

ACCOMPANYING WITH "ENTRE-
PRENEUR AND BOOK WEEK 
2020", VIETJET JOINS HANDS TO 
SPREAD VALUES OF BOOKS TO 
THE COMMUNITY

CHÀO THU VÀNG CÙNG TRIỆU VÉ 
VIETJET CHỈ 10.000 ĐỒNG
MILLION TICKETS OF 10,000 VND 
TO ENJOY AUTUMN ACROSS VIET-
NAM

BAY CÙNG VIETJET - CHUNG TAY 
ỦNG HỘ 10.000 ĐỒNG/ VÉ CHO 
ĐỒNG BÀO MIỀN TRUNG

FLYING VIETJET – JOINING HANDS 
TO DONATE 10,000VND PER 
TICKET TO PEOPLE OF CENTRAL 
VIETNAM

VIETJET KHÔI PHỤC TOÀN MẠNG 
BAY NỘI ĐỊA
VIETJET RECOVERS THE ENTIRE 
DOMESTIC FLIGHT NETWORK

VIETJET MIỄN PHÍ VẬN CHUYỂN 
HÀNG HÓA CỨU TRỢ TỚI VÙNG 
LŨ MIỀN TRUNG, TẶNG VÉ CHO 
CÁN BỘ ĐẾN VÙNG LŨ 
SPREADING THE LOVE DONA-
TION, VIETJET OFFERS FREE 
TRANSPORTATION FOR RELIEF 
GOODS AND OFFICIALS COMING 
TO THE FLOODPLAIN IN THE CEN-
TRAL REGION 

Ngày 6/10/2020, Vietjet Thái Lan thực hiện 
chuyến bay đầu tiên kết nối thủ đô Bangkok (sân 
bay Suvarnabhumi) với Ubon Ratchathani, một 
trong 4 thành phố lớn của vùng văn hóa Isan nổi 
tiếng tại Đông Bắc Thái Lan.

Đây là đường bay thứ 3 của hãng kết nối thủ đô 
Băng Cốc với các điểm đến nổi bật tại vùng Đông 
Bắc Thái Lan gồm Ubon Ratchathani, Khon Kaen 
và Udon Thani, góp phần phát triển kinh tế, du 
lịch và giao thương cho khu vực cũng như cả 
nước.

On October 6, 2020, Thai Vietjet has commenced 
its maiden flight from Bangkok (Suvarnabhumi) 
to Ubon Ratchathani, one of the four major cities 
of Isan, a region in northeastern Thailand.
This is the third route of the airline connecting the 
capital city of Bangkok to major destinations in 
Northeast region including Ubon Ratchathani, 
Khon Kaen and Udon Thani, contributing to the 
promotion of economy, tourism and trade region-
ally and nationally.

VIETJET TƯNG BỪNG KHAI 
TRƯƠNG ĐƯỜNG BAY BĂNG CỐC 
– UBON RATCHATHANI

MỪNG NGÀY GIẢI PHÓNG THỦ 
ĐÔ, ĐẶT VÉ 0 ĐỒNG BAY CÙNG 
VIETJET

TƯNG BỪNG MÙA LỄ HỘI CUỐI 
NĂM, SĂN 4,5 TRIỆU VÉ NỘI ĐỊA 
KHUYẾN MẠI CÙNG VIETJET

MỪNG NGÀY PHỤ NỮ VIỆT NAM, 
VIETJET TƯNG BỪNG TUNG 
KHUYẾN MÃI 50% GIÁ VÉ

NHÂN ĐÔI NIỀM VUI VỚI ƯU ĐÃI 
CỰC "CHẤT" CHO GIÁ VÉ VÀ 
HÀNH LÝ KÝ GỬI TRÊN TOÀN 
MẠNG BAY NỘI ĐỊA VIETJET
DOUBLE THE FUN WITH "GREAT" 
DEALS FOR TICKET AND CHECKED 
BAGGAGE FARES ON VIETJET DO-
MESTIC FLIGHT NETWORK

CELEBRATING VIETNAMESE 
WOMEN'S DAY, VIETJET JUBI-
LANTLY OFFERS 50% DISCOUNT 
ON TICKET FARES

CELEBRATE THE YEAR-END FESTI-
VAL SEASON AND HUNT FOR 4.5 
MILLION DOMESTIC PROMO-
TIONAL TICKETS WITH VIETJET

CELEBRATE THE CAPITAL’S LIBER-
ATION DAY, BOOK 0VND TICKETS 
TO FLY WITH VIETJET

VIETJET JUBILANTLY INAUGU-
RATES BANGKOK– UBON RAT-
CHATHANI ROUTE


