
 

Kính gửi Quý đại lý, 

Korean Air điều chỉnh lịch bay dự kiến cho chuyến bay đặc biệt từ ICN về TPHCM trong tháng 11 với chi tiết như sau: 

 

I/ Thông tin chuyến bay 

 

Route 
Flight 

Date 
Departure Arrival 

Booking Class 
Number Time Time 

ICN / SGN KE683 

13-NOV-20 

18:05 21:45 o Economy : Y Class 
o Business  : C Class 

21-NOV-20 

28-NOV-20 

ICN / HAN KE679 30-NOV-20 18:40 21:40 

 
Lưu ý: Lịch bay trên là lịch bay dự kiến. Chuyến bay có thể sẽ không được thực hiện.  
           Lịch bay chính thức sẽ được thông báo 7 ngày trước khởi hành. 

 

II/ Đối tượng áp dụng 
 
o Khách hàng người nước ngoài là các chuyên gia, chủ doanh nghiệp, nhà đầu tư ...  
* Theo đối tượng trong điều kiện nhập cảnh chung của chính phủ Việt Nam 
 

III/ Các giấy tờ phải cung cấp 

 

Vui lòng chuẩn bị, scan và gửi hãng hồ sơ theo thứ tự sau: 

1/ Họ Chiếu 

2/ Công văn chấp thuận của UBND Thành Phố/ Tỉnh 

3/ Công văn chấp thuận của Cục Xuất Nhập Cảnh 

4/ Booking khách sạn nơi khách đăng ký cách ly (được chỉ định bởi UBND TP, Sở Y Tế,…) 

5/ Phương án chuyên chở khách từ sân bay đến nơi cách ly (phương tiện gì, tên tài xế & số ĐT liên lạc). 

6/ Bảo hiểm y tế quốc tế hoặc Công ty viết thư bảo lãnh chi trả các chi phi phát sinh. 

7/ Giấy báo cáo xét nghiệm Âm tính với COVID19 bằng phương pháp Real Time-PCR, được thực hiện bởi phòng xét 
nghiệm do chính phủ nước đó hoặc WHO chỉ định (có mộc hoặc chữ ký, tên bác sĩ làm xét nghiệm) 

 Khách làm xét nghiệm trong vòng 3-5 ngày trước ngày nhập cảnh 
 Nếu khách có giấy xét nghiệm thì gửi cho hãng, hoặc có thể xuất trình tại sân bay. 
Lưu ý khi khách xuống sân bay không có giấy xét nghiệm âm tính sẽ không được nhập cảnh. 
 

Trường hợp cách ly tại tỉnh vui lòng cung cấp thêm các giấy tờ sau: 

 + Công văn chấp thuận của Sở Y Tế tỉnhh 

 + CV Sở Y tế Tỉnh gửi Trung tâm kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC) 

 + Phương án cách ly và hợp đồng chuyên chở từ sân bay về tỉnh 

Quý đại lý vui lòng gửi hồ sơ về cho hãng trước ngày bay 7 ngày làm việc. 
 
 




