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Vietnam Airlines lọt top 20 hãng hàng không có hạng Phổ thông đặc biệt tốt nhất thế giới 

 Theo cập nhật xếp hạng mới nhất của tổ chức đánh giá các hãng hàng không độc lập SkyTrax, Vietnam Airlines đứng thứ 14 trong 

nhóm 20 hãng hàng không có hạng Phổ thông Đặc biệt tốt nhất thế giới năm 2017 (World's Best Premium Economy Class 2017). Đây 

là một trong các giải thưởng hàng không thế giới (World Airline Awards) do SkyTrax thực hiện và công bố tại Triển lãm hàng không 

quốc tế Paris Air Show (Pháp) ngày 20/6 vừa qua. Giải thưởng hàng không thế giới năm 2017 của SkyTrax được trao căn cứ vào kết 

quả khảo sát hành khách trong giai đoạn từ tháng 8/2016 đến tháng 5/2017. 

 

Trên website của SkyTrax, hành khách D.Huang đi hành trình từ Hà Nội tới Sydney đánh giá: “Tôi lựa chọn bay Vietnam Airlines vì 

Hãng khai thác đường bay thẳng tới Sydney và giá vé khá hợp lý. Chặng từ Sydney về tôi đã có trải nghiệm khá tuyệt khi ngồi hạng 

Phổ thông đặc biệt. Tôi được thêm 10 kg hành lý (tổng cộng 40 kg) vì thế tôi có thể mang tất cả đồ tôi mới mua sắm mà không phải 

trả thêm chi phí nào cả. Chỗ ngồi ở hạng Phổ thông đặc biệt có khoảng cách giữa các hàng ghế rộng hơn nên tôi có thể nghỉ ngơi một 

cách thoải mái.” 

 

Hạng phổ thông đặc biệt là hạng ghế nằm giữa hạng Thương gia và hạng Phổ thông. Hạng phổ thông đặc biệt của Vietnam Airlines 

hiện được mở bán trên các đường bay quốc tế đi Pháp, Anh, Đức, Úc và Nhật Bản (Narita, Haneda). Hành khách mua vé hạng Phổ 

thông đặc biệt được ưu tiên làm thủ tục tại quầy check-in riêng và lối đi lên tàu bay ưu tiên; Tiêu chuẩn hành lý miễn cước 40kg tương 

đương với Hạng Thương gia và hành lý được gắn thẻ ưu tiên, nhanh chóng nhận được hành lý ký gửi khi hạ cánh. Ghế ngồi khoang 

Phổ thông đặc biệt có không gian rộng hơn và thoải mái hơn. Đặc biệt, đối với các dòng máy bay mới như A350 hay Boeing 787, ghế 

ngồi được thiết kế với khoảng cách giữa hai hàng ghế từ 91cm đến 107cm, độ rộng của ghế từ 46cm đến 51cm mang lại cảm giác thoải 

mái trong suốt chuyến bay. 

 

Bên cạnh đó, đây là năm thứ 2 liên tiếp Vietnam Airlines nằm trong top 50 hãng hàng không hàng đầu thế giới theo đánh giá của 

SkyTrax. Đây là sự ghi nhận lớn của hành khách trên toàn cầu cũng như cộng đồng hàng không quốc tế đối với sự cố gắng, không 

ngừng cải tiến vượt bậc về chất lượng dịch vụ của Vietnam Airlines trong năm qua. 

#ThongtinVNA #Premium #VNA 

 

 

https://www.facebook.com/vn.VietnamAirlines/?fref=mentions
https://www.facebook.com/hashtag/thongtinvna?source=feed_text&story_id=665058343696631
https://www.facebook.com/hashtag/premium?source=feed_text&story_id=665058343696631
https://www.facebook.com/hashtag/vna?source=feed_text&story_id=665058343696631
https://www.facebook.com/baycungVietnamAirlines/photos/pcb.665058343696631/665057963696669/?type=3
https://www.facebook.com/baycungVietnamAirlines/photos/pcb.665058343696631/665057963696669/?type=3
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VIETNAM AIRLINES MỞ LẠI ĐƯỜNG BAY 

HÀ NỘI - ĐỒNG HỚI  

 

 

  

 

Khai thác lại đường bay từ Hà Nội đi Đồng Hới 

 

Khung giờ xuất phát từ Hà Nội và Đồng Hới vào buổi 

sáng 

 

Nhân đôi dặm thưởng Bông Sen Vàng từ 15/06/2017 – 

15/07/2017 (*) 

(*) Chỉ áp dụng trên các chuyến bay thẳng giữa Hà Nội và Đồng Hới do 

Vietnam Airlines khai thác với hãng vận chuyển trên vé là VN với hạng đặt 

chỗ được cộng dặm. 
 



 

 

 
 

 
 

Các bạn đã là thành viên #LotuSmiles của #VNA thì hãy mời thêm bạn bè gia nhập chương trình để được cộng thêm điểm thưởng cho 

chính các bạn và bạn bè nhé. 

✈ Thêm điểm thưởng để đổi lấy vé máy bay, nâng hạng, hành lý cộng thêm của VNA. 

 

Cụ thể: Khi Hội viên Bông Sen Vàng giới thiệu 1 hội viên mới gia nhập 

chương trình và hội viên mới gia nhập có ít nhất 1 giao dịch tích lũy 

dặm hợp lệ, cả Hội viên giới thiệu và Hội viên mới đều được TẶNG 

NGAY 1.001 DẶM THƯỞNG. 

 

Ngoài ra, mỗi tháng, 03 VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI NỘI ĐỊA sẽ được 

trao cho 03 Hội viên giới thiệu nhiều hội viên mới gia nhập nhất trong 

tháng. 

 

Điều cần nhớ: HỘI VIÊN MỚI khi gia nhập CẦN ĐIỀN SỐ THẺ của 

HỘI VIÊN GIỚI THIỆU vào ô Mã khuyến mại trên trang Đăng ký của 

chương trình Bông Sen Vàng nhé! 

 

* Lưu ý: 

+ Thời gian áp dụng: từ 05/06 đến hết 31/12/2017 

+ Đối tượng áp dụng: Hội viên Bông Sen Vàng 

+ Giao dịch tích lũy dặm hợp lệ là giao dịch được thực hiện trong vòng 

60 ngày kể từ ngày hội viên gia nhập hoặc giao dịch tích lũy từ chuyến 

bay thực hiện trong vòng 6 tháng trước ngày gia nhập.  

  GLP 

https://www.facebook.com/hashtag/lotusmiles
https://www.facebook.com/hashtag/vna


 

 

 
 

 
 

THAY ĐỔI HỆ SỐ VÀ CHUYẾN BAY CỘNG DẶM 

Căn cứ công văn số 199/TCTHK-TTBSV ngày 07 tháng 6 năm 2017 về việc triển khai khai hạng đặt chỗ và hệ số cộng dặm trên 

chuyến bay của VN; phòng Thương mại hành khách triển khai đến quý đại lý qui định mới về hạng đặt chỗ và hệ số cộng dặm 

trên chuyến bay của Vietnam Airlines áp được thực hiện từ 10/06/2017 như sau: 

1. Hạng đặt chỗ và hệ số cộng dặm áp dụng đối với chuyến bay nội địa trên VN: 
 

Hạng dịch vụ Hạng đặt chỗ 

hiện tại 

Hạng đặt chỗ 

điều chỉnh 

Hệ số cộng 

dặm  

Hạng Thương gia  J, C J, C 2,00 

D D, I (*) 1,50 

Hạng Phổ thông Y, M, S, K Y, M, S 1,25 

L, Q L, Q, K 1,00 

B, N, R, T B, N, R, T 0,50 
(*) Chỉ áp dụng với hạng I của vé thương mại giá đủ, không áp dụng với vé LB, ID, AD, CA, XTTM… 

2. Hạng đặt chỗ và hệ số cộng dặm áp dụng đối với chuyến bay quốc tế: 

Hạng dịch vụ Hạng đặt chỗ 

hiện tại 

Hạng đặt chỗ 

điều chỉnh 

Hệ số cộng 

dặm  

Hạng Thương gia  J, C J, C 2,00 

D D, I (*) 1,50 

Hạng Phổ thông 

đặc biệt  

W, Z W, Z 1,25 

 U (*) 1,10 
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Hạng Phổ thông  Y Y 1,10 

B, M, S B, M, S 1,00 

H, K, L, Q H, K, L, Q 0,75 

N, R, T  0,25 

 (*) Chỉ áp dụng với hạng I, U của vé thương mại giá đủ, không áp dụng với vé LB, ID, AD, CA, XTTM… 

3. Điều chỉnh nguyên tắc cộng dặm xét hạng cho hội viên Bông Sen Vàng: 

VNA không áp dụng cộng dặm xét hạng trên các chuyến bay liên danh được khai thác bởi các hãng hàng không ngoài SkyTeam 

(trừ các hãng hàng không: BL, 0V, K6) 

4. Xử lý khiếu nại: 

Đề nghị các đại lý liên hệ Trung tâm Bông Sen Vàng: helpdesk.lotusmiles@vietnamairlines.com để xử lý trong các trường hợp: 

- Hội viên mua vé và thực hiện chuyến bay với hạng U, I từ 26/3/2017 chưa được cộng dặm có khiếu nại, 

- Hội viên mua vé hạng K trước ngày 10/6/2017 và khởi hành từ 10/6/2017 có khiếu nại, 
- Hội viên mua vé trên chuyến bay liên danh của VNA với các hãng Hàng không ngoài SKT trước ngày 10/6/2017 và khởi 

hành từ 10/6/2017 có khiếu nại. 

  GLP 

  GLP 

mailto:helpdesk.lotusmiles@vietnamairlines.com
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CHƯƠNG TRÌNH “NHÂN BA GIẢI THƯỞNG ĐƯỜNG BAY ĐÀ NẴNG INCHEON CÙNG VIETNAM AIRLINES” 

(CV số 333/TCTHK-CNMT) 
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Nhân viên đại lý sẽ nhận voucher thưởng (thẻ cào điện thoại 

 Tp. Hồ Chí Minh – Osaka (Nhật Bản) từ tháng 10/2016. 
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Nội dung chương trình: 

- Tên chương trình: Nhân ba giải thưởng đường bay 

Đà Nẵng Incheon cùng Vietnam Airlines 

- Đối tượng áp dụng: các nhân viên xuất vé (Booker) 

đang làm việc tại các đại lý chính thức của Vietnam 

Airlines, là hội viên chương trình Booker Club. 

- Thời gian áp dụng: cho các vé xuất từ 19/05/2017 – 

19/07/2017  

- Đường bay áp dụng: Đà Nẵng- Incheon (Hàn Quốc) 

- Hình thức: tặng thưởng 2 voucher thẻ cào điện thoại 

trị giá 100.000VNĐ/1 voucher cho Booker bán 03 vé 

bất kỳ chặng bay từ Đà Nẵng - Incheon (Hàn Quốc). 

- Hoạt động bổ trợ dành cho Hội viên xuất sắc của 

chương trình: 01 hội viên có kết quả bán cao nhất giai 

đoạn triển khai trên đường bay Đà Nẵng - Incheon sẽ 

được tặng 1 vé khứ hồi nội địa AD90 hành trình xuất 

phát từ miền Trung. 

 

Điều kiện áp dụng và chi thưởng: không áp dụng đối với vé SOTO, vé 

trẻ nhỏ. Vé xuất trên đường bay Đà Nẵng - Incheon chỉ gởi 1 lần (tính 

thưởng chung cho cả chương trình Booker Club Quý 2/2017 và chương 

trình này) qua địa chỉ email: dungvan@vietnamairlines.com 

 



 

 

 
 

 
 

 CHƯƠNG TRÌNH BOOKER CLUB QUÝ 3/2017 

 

Nhằm thể hiện sự quan tâm đối với các hội viên - nhân viên đại lý của Vietnam Airlines và khuyến khích nhân viên đại lý đặt chỗ 

và xuất vé, tư vấn, thuyết phục khách hàng lựa chọn và sử dụng các sản phẩm của Vietnam Airlines. Chi nhánh khu vực miền Trung xin 

thông báo nội dung chương trình Booker Club Quý 3 năm 2017 như sau: 

 

1. Chương trình Booker Club nội địa: 

a) Đối tượng áp dụng: Các nhân viên xuất vé đang làm việc tại các đại lý chính thức của Vietnam Airlines: 

- Nhóm 1: làm việc tại đại lý thuộc Đà Nẵng, Quảng Nam, Quảng Ngãi. 

- Nhóm 2: làm việc tại Nha Trang, Huế và Pleiku. 

- Nhóm 3: làm việc tại các đại lý thuộc các các khu vực còn lại. 

b) Thời gian áp dụng và trả thưởng: áp dụng từ ngày 01/07/2017-30/09/2017, tính kết quả và trả thưởng cho nhân viên đại lý vào cuối 

quý. 

c) Hình thức khuyến khích và đường bay áp dụng: 

- Đường bay áp dụng: áp dụng cho hành trình quốc nội với chặng đầu tiên có hạng đặt chỗ từ N trở lên. 

- Hình thức khuyến khích: dựa trên số lượng vé bán mỗi tháng của các hội viên và được tính theo nguyên tắc sau: 

 

Nhóm Vé xuất/quý Mức thưởng/quý 

(Vé AD90)* 

Nhóm 1 Dưới 1500 vé 0 

1501 vé trở lên 

(trung bình tháng 500 vé) 

1 cặp 
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Nhóm 2 Dưới 900 vé 0 

901 vé trở lên 

(trung bình tháng 300 vé) 

1 cặp 

Nhóm 3 Dưới 600 vé 0 

601 vé trở lên 

(trung bình tháng 200 vé) 

1 cặp 

 (*)vé khứ hồi nội địa AD90 hành trình xuất phát từ miền Trung 

2. Chương trình Booker Club quốc tế: 

a) Đối tượng áp dụng: Các nhân viên xuất vé đang làm việc tại các đại lý chính thức của Vietnam Airlines. 

b) Thời gian áp dụng: áp dụng cho các vé xuất từ ngày 01/07/2017-30/09/2017. 

c) Điều kiện áp dụng và chi thưởng: 

- Nhân viên đại lý sử dụng số EPR của mình để xuất vé (stock vé 738 của Vietnam Airlines).  

- Điều kiện vé được tặng thưởng:  

+ Chỉ áp dụng cho vé khứ hồi có hạng đặt chỗ từ L trở lên. 

+ Không áp dụng đối với vé SOTO, vé du học, vé trẻ nhỏ. Vé hạng thương gia có thể được tính như vé hạng phổ thông nếu số lượng 

vé thương gia không đủ để nhận voucher. 

- Nhân viên đại lý sẽ nhận voucher thưởng (thẻ    cào điện thoại) vào cuối mỗi tháng (VNA sẽ tự tính số lượng vé xuất đạt thưởng của 

nhân viên đại lý trong tháng). Các vé được xuất tại các phòng vé của Vietnam Airlines do bất kỳ lý do nào đều không được tính. Kết 

quả thưởng hàng tháng sẽ được công bố trên bản tin đại lý của Chi nhánh. 

- Nhân viên đại lý khi xuất vé các booking đáp ứng theo yêu cầu của chương trình sẽ được tính theo Bảng quy đổi như sau: 
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Điểm đến/ đường bay Số lượng 

vé 

Số lượng Voucher (100.000VNĐ) 

Hạng 

thương gia 

Hạng  

Y deluxe 

Hạng phổ 

thông 

Châu Âu/ Úc 1 3 2 1 

Hàn Quốc/Nhật 3 2  1 

Ghi chú: Không áp dụng đối với vé SOTO, vé trẻ nhỏ. Vé hạng thương gia có thể được tính như vé hạng phổ thông nếu số lượng vé 

thương gia không đủ để nhận voucher. 

3. Các hoạt động bổ trợ: 

- Bản tin đại lý: Dùng thông tin cá nhân của hội viên (email) hàng tháng gửi bản tin đại lý tổng hợp về các nội dung liên quan đến giá 

khuyến mại, quy định về đặt chỗ, tính giá, xuất vé, dịch vụ… cần lưu ý. 

 Trân trọng cảm ơn. 
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KẾT QUẢ CHƯƠNG TRÌNH BOOKER CLUB QUỐC TẾ THÁNG 5/2017 

STT Code đại lý Tên đại lý 
Code người 

nhận 
Tên Người nhận 

Số lượng thẻ cào 

100.000 đồng 

1 FJZ Hải Vân A3Y Đặng Thúy Trang 16 

2 FJZ Hải Vân A3Z Khương Thị Mỹ Hạnh 8 

3 FJZ Hải Vân A40 Nguyễn Thị Trúc Mai 4 

4 FJZ Hải Vân A41 Phan Nguyễn Trúc Ly 3 

5 FJZ Hải Vân A42 Vũ Thị Hồng Loan 2 

6 FJZ Hải Vân AGN Lê Thị Bé 5 

7 FJZ Hải Vân AO5  Trần Thị Tường Vân 2 

8 FJZ Hải Vân AOB  Nguyễn Vũ Chi Lan 2 

9 FJZ Hải Vân AOJ Nguyễn Thị Thanh Thảo 3 

10 FKG Vitours A4M Nguyễn Anh Tú 4 

11 FYK Hòa Lợi ATG Hoàng Thị Tú Quyên 3 

12 FYP PNR A9E Trần Thị Thúy Diễm 5 

13 JYB Thiên Nam Việt A0G  Lê Nguyễn Thục Uyên 2 

14 JYB Thiên Nam Việt ACS Trần Công Phú 3 

15 LJE Hy Vọng  ASC Phạm Nguyễn Hải Bình 3 

16 LJE Hy Vọng ASD Phạm Nguyễn Hải Yến 1 

17 LJE Hy Vọng ASF  Nguyễn Mai Khanh 2 

18 LJE Hy Vọng ASR Bùi Quỳnh Yến 1 

19 LJF Song Song Kim A00 Nguyễn Thanh Trúc 1 

20 LJF Song Song Kim A04 Âu Trí Hào 1 

21 LJF Song Song Kim A05 Trương Thị Nam Anh 1 

22 LJF Song Song Kim ABM Nguyễn Thị Mỹ Ngà 1 
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23 LTE  Việt An A0V Đỗ Phương Thúy 1 

24 LTE  Việt An A0Y  Nguyễn Thị Thảo 2 

25 LTE  Việt An A18 Nguyễn Hương Giang 1 

26 LXO Thiện Thệ AJM Lê Thị Thùy Nhi 4 

27 LXO Thiện Thệ AKY Lương Thị Dạ Thảo 3 

28 LXO Thiện Thệ AL6 Cao Thị Phương 1 

29 LXO Thiện Thệ ASQ Huỳnh Thị Diệu Thu 4 

30 LXO Thiện Thệ ASR Phan Thị Ly 5 

31 LZG TMHK Nha Trang AOM Nguyễn Thị Hạnh 3 

32 NBM Việt Á AQK  Hồ Thị Mỹ Lệ 6 

33 NKK An Thoa A8A Võ Thị Thủy 6 

34 NKK An Thoa ASI Nguyễn Duy Vương  1 

35 OCU Trường Thịnh Phát A02 Tôn Thất Hoàng Vũ 1 

36 OCU Trường Thịnh Phát A08  Vũ Thị Kim Ngân 6 

37 OFM Saigon Tourist A9Z Huỳnh Thị Yến Phi 8 

38 OFM Saigon Tourist AA1 Nguyễn Thị Hiền 5 

39 OFM Saigon Tourist AOQ  Nguyễn Thị Ánh Tuyết 2 

40 OFT Viettravel AEC Hồ Đắc Phương Nhi 2 

41 OIJ  Anh Thư AR3 Trần Võ Thu Hà 1 

42 OIJ Anh Thư ARF  Trần Thị Nga 1 

43 OIJ Anh Thư ARN Trần Thị Minh Hiền 8 

44 OIJ Anh Thư ARY Nguyễn Thị Bích Việt 40 

45 OUY Biển Ngọc AQQ Trương Thị Vinh Hoa 5 

46 UJU Én Việt ARZ Mai Hoàng Linh 1 

47 UJU Én Việt AUD Trần Hoàng Nghĩa 9 

Tổng cộng 199 

 



 

 

 
 

 
 

[Mỗi tháng 1 điểm đến thú vị] 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  THÔNG TIN TIỆN ÍCH 

  

 

 

🌺 🌺 PHƯỢNG HOÀNG CỔ TRẤN – 

KHÔNG ĐI MỘT LẦN,  

TIẾC NUỐI MỘT ĐỜI 🌺 🌺 

 

🍀 Cổ trấn nhỏ bé nhỏ, lặng lẽ nép 

mình bên dòng sông Đà Giang, 

nằm tại huyện Phượng Hoàng, 

Châu tự trị người Thổ Gia, người 

Miêu Tương Tây ở phía Tây tỉnh Hồ 

Nam, Trung Quốc có sức hấp dẫn 

kì lạ cho những xúc cảm yêu 

thương, nơi mà những cặp đôi sau 

mỗi chuyến đi vẫn thường ngẩn 

ngơ: Nếu kiếp này không đến đây 

với người mình yêu chắc sẽ tiếc 

nuối cả một đời. 

 

  


