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Đây không phải là thẻ lên máy bay
 

Chuyến bay và hành trình
 

Ngày phát hành/gửi tờ Xác Nhận Hành Trình: 
29 T11 2017
 

Chi tiết liên hệ của đặt chỗ
 

Tên Chi nhanh GOTADI CTy CP DL va DV
HK Hoang Gia

  

Địa chỉ NA, hcm, 70000, Viet Nam
 

 

Mã xác nhận đặt chỗ
 

 

AJR99H
 

Các lựa chọn làm thủ tục
 

 

Làm thủ tục chuyến bay trực tuyến nhanh chóng, từ
48 tiếng trước giờ khởi hành chuyến bay của 

 bạn
 

 

 

 

Tại sân bay: In xác nhận hành trình này và 
 làm thủ tục tại các quầy của Jetstar.

 

 

 

 

 

Ngày Số hiệu chuyến bay Khởi hành Đến
 

 

  

 

  

 

  

 

Subject: Jetstar Flight Itinerary for (Booking ref# AJR99H) BL785 03/12/2017

From: noreplyitineraries@jetstar.com

To: pduongp@gmail.com; sales@gotadi.com; support@gotadi.com

Date: Wednesday, November 29, 2017, 9:13:50 PM GMT+7

 

QUÉT MÃ VẠCH NÀY TẠI QuẦY Ở SÂN BAY
 

 

 

 

 

 

Các chuyến bay của bạn Ngày đặt chỗ/mua vé:   29 T11 2017
 

http://itinerary.jetstar.com/ItineraryEmailAnalytic/ClickLogging.aspx?UserId=AJR99H&EmailId=2&url=https://checkin.jetstar.com/searchwebcheckin.aspx?culture=vi-VN{jqlink}PNR=AJR99H{jqlink}lname=NGUYEN{jqlink}dep=HAN&utm_source=itinerary&utm_medium=email&utm_campaign=ongoing_new
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3 T12 2017
 

6:45am / 06:45
BL785
Airbus A320

 Vé Tiết kiệm
 Thời gian bay:  

 2tiếng 10phút

Hà Nội
 

3 T12 2017
 6:45am / 06:45

 Sân bay quốc tế Nội Bài -
 Sảnh E, Tầng 2, Nhà ga T1

Thành phố Hồ Chí Minh
 

3 T12 2017
 8:55am / 08:55

 Sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất -
 Khu C và D, Nhà ga Nội địa

 

Mr DUC THIEU NGUYEN
 

Chọn ghế 0kg (Mua thêm ) Đặt chỗ bên dưới

Mr VAN VAN TRAN
 

Chọn ghế 0kg (Mua thêm ) Đặt chỗ bên dưới

Mr VAN LUC NGUYEN
 

Chọn ghế 0kg (Mua thêm ) Đặt chỗ bên dưới

Thêm ghế ngồi

 

Chọn chỗ ngồi
 

Chọn ghế
 

 

Thêm Hành lý ký gửi

 

Thêm Hành lý ký gửi
 

Thêm Hành lý ký gửi
 

 

Thêm các dịch vụ khác

 

Thêm các dịch 
 vụ trên chuyến bay

 

Thêm suất ăn, dịch vụ giải trí, 
 các gói tiện ích du lịch

 

Hành khách: Chỗ ngồi: Check-In 
 Hành lý:

Các yêu cầu thêm về dịch vụ:
 

 

 

 

Thời gian áp dụng là thời gian địa phương tại sân bay tương ứng
 

 

Khai thác bởi:   Jetstar Pacific

 

 

Thêm những dịch vụ trên chuyến bay để có một chuyến
 bay thoải mái
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Theo dõi
 

 

Thời gian làm thủ tục chuyến bay cho các chặng quốc tế
 của Jetstar Pacific

 

 

Chuyến bay #1: Hà Nội > Thành phố Hồ Chí Minh
 

 

 

 

Hành lý
 

 

Đối với giá vé loại Starter (bao gồm Plus và Max Bundles), quý khách được phép mang một kiện hành lý xách tay lớn và một kiện nhỏ
với tổng trọng lượng tối đa là 7kg. 

Hành khách hạng Thương gia được phép mang thêm một kiện hành lý xách tay lớn (tổng cộng là 2 kiện lớn), với điều kiện mỗi kiện
nặng không quá 7kg và tổng trọng lượng hành lý xách tay không quá 14kg.
 

Kích thước tối đa của túi Hành lý Xách tay chính như sau:
 

http://itinerary.jetstar.com/ItineraryEmailAnalytic/ClickLogging.aspx?UserId=AJR99H&EmailId=2&url=https://booknow.jetstar.com/retrievebooking.aspx?pnr=AJR99H{jqlink}lastname=NGUYEN{jqlink}action=showbags{jqlink}culture=vi-VN{jqlink}utm_source=itinerary{jqlink}utm_medium=email{jqlink}utm_campaign=ongoing_new
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Hành lý xách tay
Túi đựng quần áo vest - loại mềm
JQ:_ Jetstar Airways _ 3K: _ Jetstar Asia _BL: _ Jetstar Pacific _GK: _ Jetstar Japan

 

Bất kỳ túi hành lý xách tay nào có kích thước không phù hợp với quy định như trên sẽ cần phải làm thủ tục gửi hành
lý theo cùng chuyến bay dưới dạng Hành lý ký gửi, và

 _phí hành lý ký gửi_có thể sẽ được áp dụng.
 

 

Hành lý xách tay
Xin lưu ý: nếu hành lý xách tay của quý khách lớn hơn những kích thước này nhưng vẫn nằm trong hạn mức kích
thước và trọng lượng trên các chuyến bay khác của Jetstar – hiển thị ở trên – thì chúng tôi rất hân hạnh làm thủ tục ký
gửi miễn phí cho hành lý của quý khách. Vui lòng xuất trình chúng tại quầy khi quý khách làm thủ tục.

 

 

Giới hạn hành lý ký gửi
 

Đảm bảo rằng hành lý của quý khách nằm trong hạn mức kích thước và trọng lượng. Mỗi túi không được nặng quá
32kg. Nếu quý khách chưa thêm hành lý ký gửi và quý khách đã tới sân bay, hoặc nếu quý khách có nhiều đồ hơn
hạn mức, thì sẽ phải trả phí.

Có thu khoản phí riêng biệt đối với kiện hành lý quá cỡ . Để tiết kiệm thời gian tại sân bay, hãy thanh toán tại 
Quản lý đặt chỗ .

Xem thêm về hành lý ký gửi
 

 

 

 

Các điều kiện giá vé
 

Chuyến bay của Quý khách chịu sự điều chỉnh của điều kiện giá vé của loại giá vé mà Quý khách đã 
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Công ty Cổ phần Hàng không Jetstar Pacific Airlines
 112 Hồng Hà, Phường 2, Quận Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam Việt Nam

 Mã số thuế: 030 110 3030-1
 

Download the
Jetstar app:

lựa chọn. Điều kiện giá vé đưa ra các thông tin chính về điều kiện hoàn vé , các thay đổi được phép và thời 
 hạn thay đổi, và các thông tin quan trọng khác mà Quý khách cần phải biết. Các loại giá vé mà Quý khách 

 đã lựa chọn cho mỗi chuyến bay có thể được tìm thấy tại mục chi tiết chuyến bay bên trên.
 View fare rules

 

 

Các thông tin quan trọng khác
 

để biết thêm thông tin liên quan đến đặt chỗ và chuyến bay của bạn với Jetstar ví dụ các thông tin về hành lý, yêu cầu
về sức khỏe, thông tin về an ninh và các sản phẩm bán trên chuyến bay Nhấn vào đây
 

 

Điều lệ vận chuyển
 

Chuyến bay của Quý khách tuân thủ điều lệ vận chuyển của Jetstar. Nội dung Điều lệ vận chuyển được 
 hiển thị tại đường link dưới đây và trên website của chúng tôi tại jetstar.com. Nếu hành trình của 

 Quý khách tới một quốc gia khác, việc vận chuyển của Quý khách sẽ chịu sự điều chỉnh của 
 Công ước Montreal hoặc Warsaw về giới hạn trách nhiệm trong tình huống tử nạn hoặc thương vong và mất 

 hoặc hư hại hành lý hoặc chậm giao hành lý. Để biết thêm thông tin chi tiết, đề nghị Quý khách truy cập 
 đường dẫn dưới đây

 Tham khảo Điều lệ vận chuyển của Jetstar
 

 

Không có chuyến bay nối chuyến
 

Trừ khi bạn có thông báo khác từ Jetstar, bạn phải nhận Hành lý ký gửi ngay sau khi kết thúc chuyến bay. Trách nhiệm
của Hành khách khi đặt chỗ, mua vé là phải nghiên cứu và đặt chỗ sao cho có thời gian lấy Hành lý, kiểm tra lại và
chuyển nhà ga nếu cần thiết. vui lòng xem mục "Thông tin đi lại" của chúng tôi tại Jetstar.com và tham khảo trang "Tại
sân bay" của chúng tôi để biết thêm thông tin. Chúng tôi khuyến cáo bạn nên mua bảo hiểm du lịch. Jetstar không đảm
bảo sẽ chuyên chở bạn và hành lý của bạn theo đúng ngày bay và giờ bay theo lịch của chuyến bay bạn đã chọn. Lịch
bay có thể thay đổi mà không báo trước vì một loạt các lý do bao gồm nhưng không giới hạn các vấn đề như thời tiết
xấu, trì hoãn trong công tác điều hành bay, đình công, sự cố kỹ thuật và máy bay về chậm. Trừ khi luật pháp quy định
khác đi, chúng tôi sẽ không chịu trách nhiệm bồi thường chi phí mà bạn có thể phải trả như là hậu quả của việc thay
đổi giờ bay hay hủy chuyến bay
 

 

 

 

 

Jetstar.com | Chính sách bảo mật | Điều lệ sử dụng | Liên hệ
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