
 

 

THÔNG BÁO 

VIETNAM AIRLINES KHAI THÁC TRỞ LẠI ĐƯỜNG BAY  

ĐÀ NẴNG/NHA TRANG - SINGAPORE 

Vietnam Airlines trân trọng thông báo kế hoạch khai thác trở lại đường bay Đà 

Nẵng/Nha Trang đi Singapore với các thông tin như sau: 

1. Lịch bay dự kiến: 

Hành trình Tần suất Giờ đi Giờ đến 
Máy 

bay 
Khai thác từ 

Đà Nẵng - Singapore Thứ 2,4,6 11:10 14:50 A321 15/04/2022 

Singapore - Đà Nẵng Thứ 2,4,7 11:10 12:50 A321 16/04/2022 

Nha Trang - Singapore Thứ 3, CN 11:30 14:50 A321 17/04/2022 

Singapore – Nha Trang Thứ 6, CN 11:10 12:30 A321 15/04/2022 

2. Chương trình khuyến mại nhân dịp khai trương đường bay: 

- Giá vé khứ hồi hạng phổ thông đến Singapore cho hành trình xuất phát từ Đà Nẵng 

chỉ từ 50 USD và hành trình xuất phát từ Nha Trang chỉ từ 56 USD (chưa bao gồm 

thuế, lệ phí). 

 Lưu ý:  

o Giai đoạn mua vé: Vé xuất từ nay đến 02/04/2022. 

o Hành trình khởi hành từ 15/04/2022 và hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 

31/12/2022. 

- Giảm giá cho nhóm khách đi cùng:  

 Giảm 10% giá vé hạng thương gia từ hạng D cho nhóm 2 khách trở lên đi cùng. 

 Giảm 10% giá vé hạng phổ thông từ hạng N cho nhóm 4 khách trở lên đi cùng. 

Lưu ý: 

o Giai đoạn mua vé: Vé xuất từ nay đến 31/05/2022. 

o Hành trình khởi hành từ 15/04/2022 và hoàn thành muộn nhất đến hết ngày 

31/12/2022. 

3. Chính sách nhập cảnh:  

Từ ngày 1/4/2022, Singapore mở cửa cho toàn bộ hành khách đã tiêm đủ liều vắc xin. 

Hành khách sẽ không cần phải đăng ký Vaccination Travel Pass (VTP) và thực hiện xét 

nghiệm sau khi nhập cảnh vào Singapore. Quý khách vui lòng tham khảo quy định nhập 

cảnh trên website VNA https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/covid-19/chuan-bi-truoc-

chuyen-bay/hanh-trinh-quoc-te 

4. Thông tin liên hệ:  

o Website, ứng dụng di động hoặc phòng vé, đại lý chính thức của vietnam 

Airlines. 

o Trung tâm chăm sóc khách hàng của Vietnam Airlines – 19001100 
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