
 
 
 

 

    Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 9, năm 2020 

 

THÔNG BÁO “GIA HẠN KHÔNG ÁP DỤNG PHỤ PHÍ XĂNG DẦU ĐI NHẬT” 
 

  
Kính gửi: Quý Đại lý/Công ty Du lịch, 
 
Hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) xin thông báo đến Quý Đại lý/Công ty Du lịch về việc 

“GIA HẠN KHÔNG ÁP DỤNG PHỤ PHÍ XĂNG DẦU CHO HÀNH TRÌNH VIỆT NAM-NHẬT BẢN”,  

cụ thể như sau: 
 

- Thời gian áp dụng xuất vé: 01/06/2020 đến 30/11/2020  
- Chuyến bay áp dụng: tất cả các chuyến bay do ANA khai thác (bao gồm cả các chuyến 

bay codeshare mang số hiệu ANA) từ Việt Nam đến Nhật Bản.  
- Được thu dưới dạng thuế YQ tại thời điểm xuất vé. 

 

Hành trình 
Mức phụ phí xăng dầu áp dụng trên 1 chặng bay 

Trước 01/06/2020 Từ 01/06/2020 đến 30/11/2020 

Việt Nam - Nhật Bản 25USD 0USD 

 

Thuế tham khảo: 

Hành trình Thuế (*) Trước 01/06/2020 Từ 01/06/2020 đến 30/11/2020 

SGN – TYO 
Một chiều 48USD 23USD 

Khứ hồi 108USD 59USD 

HAN – TYO 
Một chiều 53USD 28USD 

Khứ hồi 113USD 64USD 

*Thuế trên chỉ mang tính chất tham khảo và có thể thay đổi vào ngày xuất vé. 

 
Lưu ý: 
 

- Phụ phí xăng dầu áp dụng cho tất cả các hành khách người lớn, trẻ em, trẻ sơ sinh có sử 

dụng ghế ngồi trên chuyến bay và vé thưởng AMC. Phụ phí này không áp dụng cho trẻ em 

dưới 2 tuổi không sử dụng ghế ngồi.  
- Phụ phí này có thể thay đổi mà không được thông báo trước. 

 
Quý Đại lý/Công ty Du lịch vui lòng cập nhật thông báo này đến các bộ phận liên quan. 
 
ANA mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Đại lý/Công ty Du lịch trong thời gian tới. 
 
Trân trọng, 




