
 

Kính gửi Qúy đại lý, 

Với sứ mệnh tiên phong dẫn lối bầu trời, mang đến những trải nghiệm trọn vẹn trên mỗi chuyến bay, kể từ ngày 18.9.2020, VietJet chính 

thức ra mắt 3 sản phẩm mới Skyboss – Deluxe – Eco: 

1. Tiện ích sản phẩm: 

 

  

Bao gồm: 

 7 Kg hành lý xách tay 
 

Chưa bao gồm: 

 Hành lý ký gửi (tùy chọn) 

 Các dịch vụ tiện ích (chỗ ngồi, ưu tiên 

thủ tục check-in, suất ăn, bảo hiểm,…) 

 Phí thay đổi chuyến bay, chặng bay, 

ngày bay 

Phí thay đổi tên 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bao gồm: 

 7 Kg hành lý xách tay 

 20 Kg hành lý ký gửi  

 Ưu tiên làm thủ tục check-in 

 Ưu tiên chọn chỗ ngồi yêu thích  

(không áp dụng các hàng ghế dành cho 

SkyBoss) 

 Miễn phí thay đổi chuyến bay, chặng 

bay, ngày bay (thu chênh lệch tiền vé nếu 

có) 

 Bảo hiểm Deluxe Flight Care  (chưa áp 

dụng cho các chuyến bay do Thai Vietjet 

khai thác) 

 

 

 

 

 

 

 

Bao gồm: 

 10kg hành lý xách tay 

 30 kg hành lý ký gửi  và 01 bộ golf dưới 15 Kg 

 Ưu tiên làm thủ tục check-in 

 Ưu tiên chọn chỗ ngồi hàng đầu  

 Ưu tiên phục vụ hành lý 

 Sử dụng phòng chờ hạng sang (không áp dụng 

trên các chuyến bay nội địa Thái Lan) 

 Xe riêng đưa đón ra máy bay  

 Thưởng thức ẩm thực tươi ngon suốt chuyến bay 

 Miễn phí thay đổi chuyến bay, chặng bay, ngày 

bay (thu chênh lệch giá vé nếu có) 

 Ưu tiên qua cửa an ninh (tùy theo điều kiên từng 

sân bay) 

 Bộ tiên ích 3 trong 1 (áp dụng cho các chuyến bay 

từ 4 tiếng trở lên) 

 Hoàn bảo lưu định danh tiền vé trong vòng 02 

(hai) năm 

 Bảo hiểm SkyBoss Flight Care (áp dụng cho 

chuyến bay do VJ khai thác) 

 Qùa tặng trẻ em đi cùng….và các chương trình 

CSKH sau chuyến bay 

 



 

2. Điều kiện vé: 

Loại vé SKYBOSS DELUXE ECO 

Hành lý xách tay 10 Kg 07 Kg 07 Kg 

Hành lý ký gửi Miễn phí 30 Kg và 01 bộ golf dưới 15 Kg (nếu có) Miễn phí 20 Kg Mua thêm theo nhu cầu 

Thay đổi tên hành 

khách 

Áp dụng Áp dụng Áp dụng 

Thu Phí thay đổi tên và chênh lệch tiền vé (nếu có). Chỉ áp dụng đối với vé chưa sử dụng. 

Thay đổi chuyến bay, 

chặng bay, ngày bay 

Áp dụng Áp dụng Áp dụng 

Miễn Phí thay đổi, thu chênh lệch tiền vé (nếu có) 
Thu Phí thay đổi và chênh lệch 

tiền vé (nếu có) 

Nâng hạng vé  

Áp dụng Áp dụng 

Miễn Phí thay đổi, thu chênh lệch 

tiền vé (nếu có) 

Thu Phí thay đổi và chênh lệch 

tiền vé (nếu có) 

Quy định về thời gian 

thực hiện thay đổi 
Tất cả các thay đổi phải được thực hiện và hoàn tất tối thiểu trước 3 giờ so với giờ khởi hành dự kiến 

Không đến làm thủ tục 

chuyến bay (Noshow) 

Vui lòng liên hệ Vietjet trong vòng 72 tiếng sau giờ 

khởi hành dự kiến để được hỗ trợ Hủy vé và Hoàn bảo 

lưu định danh. 
 Không áp dụng 

Hoàn bảo lưu định danh 

tiền vé 

Áp dụng 

 Không áp dụng 

• Chỉ áp dụng khi hành khách có vé ban đầu là SkyBoss 

(không áp dụng đối với vé SkyBoss được đổi/nâng hạng 

từ các hạng vé khác) 

• Bảo lưu tiền vé trong vòng tối đa 02 năm kể từ ngày 

khởi hành dự kiến trên vé 

• Áp dụng thu Phí quản trị hệ thống 



3. Quyền lợi bảo hiểm: 

VietJet tặng miễn phí cho tất cả khách hàng mua vé Skyboss và Deluxe trên chuyến bay thường lệ do VietJet khai thác với những 

quyền lợi như sau: 

 

Quyền lợi Sự kiện bảo hiểm / Insurance cases 
Số tiền bảo hiểm (VND) 

Deluxe SkyBoss 

1 
Chậm chuyến Từ 180 - < 360 phút 300.000 400.000 

Từ 360 phút trở lên  500.000 600.000 

2 Chuyến Bay Quay Đầu 800.000 1.000.000 

3 Chuyến Bay Đáp Xuống Sân Bay Khác 800.000 1.000.000 

4 
Hủy Chuyến 

(không có chuyến bay thay thế hoặc chuyển sang chuyến bay khác) 
800.000 1.000.000 

5 Lỡ Chuyến Bay Kế Tiếp (bao gồm cả trên hãng HK khác) N/A 
1.000.000 

(200.000/Mỗi 3 giờ) 

6 Mất hoặc Thất lạc hành lý 
5.000.000 10.000.000 

(2.500.000/kiện) (5.000.000/kiện) 

7 Hành Lý Đến Chậm  
1.500.000 

(500.000đ/mỗi 6 giờ) 

2.000.000 

(1.000.000đ/mỗi 6 giờ) 
 

  Lưu ý Bảo hiểm: 

- Đối với Quyền lợi bảo hiểm từ 1 đến 4, Người Được Bảo Hiểm chỉ được hưởng 01 Quyền lợi có mức chi trả cao nhất. 

- Không áp dụng quyền lợi bảo hiểm đối với các hạng vé Eco, vé thưởng, vé tặng, đối tượng khách là em bé (Infants) và các chuyến 

bay Nội địa Thái Lan. 

- Thời gian giải quyết quyền lợi bảo hiểm là 10 Ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ yêu cầu giải quyết Quyền lợi bảo hiểm 

đầy đủ và hợp lệ. 

- Khách hàng có thể gửi yêu cầu bồi thường Quyền lợi bảo hiểm trong vòng 365 Ngày làm việc kể từ ngày xảy ra Sự kiện bảo hiểm. 

- Hướng dẫn tra cứu bảo hiểm tại đường link: https://vietjetair.tracuubaohiem.vn hoặc liên hệ hotline hỗ trợ 1900638388. 

 

Trân trọng, 

Phòng Phát triển Bán Miền Nam 

 

https://vietjetair.tracuubaohiem.vn/



