HƯỚNG DẪN LÀM THỦ TỤC TRỰC TUYẾN
TRÊN WEBSITE JETSTAR.COM

ONLINE CHECK-IN

Không cần phải xếp hàng
Làm thủ tục trực tuyến tại bất kỳ đâu và đến
thẳng cửa ra máy bay

BƯỚC 1: Truy cập jetstar.com

- Truy cập địa chỉ www.jetstar.com
- Tại trang chủ, click chọn “Check-in”

BƯỚC 2: Nhập mã xác nhận đặt chỗ và email/ tên hành khách

Nếu bạn đã là hội viên “My Jetstar”, click chọn “Tôi là hội viên”. Nếu chưa, bạn chọn “Tôi
không phải là hội viên”, nhập “Mã xác nhận đặt chỗ” và email đã dùng để đặt chỗ.
Trong trường hợp không nhớ chính xác địa chỉ email, bạn có thể nhập một từ bất kỳ trong
tên đã dùng để đặt vé.
Ví dụ: Tên đặt vé là “Nguyen Van A”, bạn có thể nhập “Nguyen”, “Van” hoặc “A”

BƯỚC 3: Kiểm tra lại thông tin đặt chỗ và làm thủ tục

Kiểm tra lại thông tin đặt chỗ của bạn.
Tại bước này, bạn có thể mua thêm ghế ngồi, hành lý, suất ăn và các dịch vụ giải trí (suất
ăn và dịch vụ không áp dụng cho các chuyến bay của Jetstar Pacific)

BƯỚC 4: Mua thêm chỗ ngồi

Ở bước đặt thêm chỗ ngồi, nếu bạn lựa chọn chỗ ngồi ở Hàng ghế thoát hiểm, bạn
phải thỏa mãn các yêu cầu của Jetstar. Ngoài ra, khi bạn ngồi ở hàng ghế thoát hiểm,
bạn sẽ không thể tiếp tục làm thủ tục trực tuyến. Việc làm thủ tục tại quầy là bắt buộc.

BƯỚC 4.1: Chọn chỗ ngồi

Bạn có thể chọn các chỗ ngồi với các mức giá tương ứng. Việc mua chỗ ngồi tại các
hàng ghế thoát hiểm bắt buộc phải làm thủ tục tại quầy ở sân bay. Ngoài ra, bạn cần
phải có thẻ ATM, thẻ thanh toán quốc tế, phiếu mua hàng Jetstar để có thể hoàn tất
thanh toán. Jetstar không chấp nhận thanh toán sau với các giao dịch mua ghế và hành
lý khi làm thủ tục trực tuyến.
Sau khi chắc chắn với lựa chọn của mình, bạn click chọn “Thêm vào giỏ hàng”.

BƯỚC 4.2: Cho chỗ ngồi vào Giỏ hàng

Sau khi chọn “Thêm vào giỏ hàng”, bạn có thể tiến hành thanh toán ngay hoặc mua
thêm hành lý ký gửi.

BƯỚC 5: Mua thêm hành lý

Sau khi chọn “Mua thêm hành lý”, hệ thống sẽ hiển thị các mức hành lý ký gửi với các
mức giá tương ứng. Bạn có thể chọn các mức tùy theo nhu cầu và chọn “Thêm vào giỏ
hàng” để tiến hành mua hành lý.

BƯỚC 5: Mua thêm hành lý

Sau khi chọn “Thêm vào giỏ hàng”, bạn có thể tiến hành kiểm tra lại các dịch vụ mình
đã mua thêm và chọn “Thanh toán ngay”.

BƯỚC 6: Thanh toán các dịch vụ cộng thêm

Sau khi chắc chắn với các lựa chọn của mình, bạn có thể tiến hành thanh toán.
Tại bước này, các bạn chỉ có thể thanh toán ngay bằng thẻ Quốc tế (Visa, Master Card,
JCB,...), thẻ ATM nội địa có chức năng thanh toán trực tuyến và phiếu thanh toán của
Jetstar. Jetstar chấp nhận đồng thời cả 2 hình thức thanh toán, nếu bạn có cả phiếu
thanh toán và thẻ, bạn có thể dùng cả hai.
Để tiến hành thanh toán, bạn cần phải click và ô “Tôi đồng ý với các điều kiện và điều
khoản”, sau đó, click vào “Purchase”/ “Thanh toán”.

BƯỚC 7: Làm thủ tục chuyến bay

Sau khi hoàn tất thanh toán, hệ thống sẽ trở về giao diện chính với các thông tin về mã
đặt chỗ, hành lý và chỗ ngồi bạn đã mua. Bạn click “Làm thủ tục ngay” để có thể tiến
hành xuất và in thẻ lên máy bay.

BƯỚC 8: Chọn hành khách và chuyến bay để làm thủ tục

Trong trường hợp đặt chỗ của bạn có nhiều hành khách, bạn có thể làm thủ tục cho tất
cả các hành khách trong đặt chỗ, hoặc chỉ làm thủ tục cho một (vài) người trong đặt
chỗ bằng cách click chọn ô tương ứng. Ngoài ra bạn có thể làm thủ tục cho một hoặc
nhiều chuyến bay cho mình.
Sau khi chọn xong, bạn click “Tiếp tục” để đến bước tiếp theo.

BƯỚC 9: Khai báo hàng hóa nguy hiểm

Khai báo hàng hóa nguy hiểm. Nếu quý khách dự kiến mang theo các hàng hóa trong
danh sách trên, quý khách sẽ phải kê khai tại sân bay.
Nếu bạn không mang hành hóa nằm trong danh sách nguy hiểm, click “Không, tôi
không có Hàng hóa Nguy hiểm” và chọn “Tiếp tục”

BƯỚC 10: Hoàn tất làm thủ tục

Vui lòng đọc kỹ các thông tin để có thể tải “thẻ lên máy bay” một cách chuẩn xác.
Ngoài ra, một thông tin quan trọng nữa là mỗi khi hoàn tất làm thủ tục trực tuyến, bạn
sẽ không thể quay trở lại và thực hiện bất kỳ thay đổi trực tuyến nào cho hành khách
đã làm thủ tục. Bất kỳ thay đổi được phép phải được thực hiện thông qua Trung tâm
đặt chỗ của Jetstar.
Sau khi chắn chắn với các lựa chọn của mình, bạn chọn “Hoàn tất”.

BƯỚC 11: Tải thẻ lên máy bay

Sau khi chọn “Hoàn tất”, hệ thống sẽ thông báo bạn đã làm thủ tục thành công trên
chuyến bay.
Bạn click vào “Tải thẻ lên máy bay” để tải thẻ lên máy bay về máy tính.
Bên dưới là một số thông tin quan trọng. Jetstar khuyến cáo bạn nên đọc và ghi nhớ kĩ
các thông tin để đảm bảo chuyến bay của bạn có thể diễn ra một cách tốt đẹp.

BƯỚC 12: In hoặc lưu thẻ lên máy bay vào điện thoại
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Sau khi click “Hoàn tất”, thẻ lên máy bay sẽ được tự động tải về trên máy tính của bạn
dưới dạng file “PDF”. Máy tính của bạn cần phải có phần mềm “Adober Acrobat
Reader” hoặc các phần mềm đọc file PDF tương thích để có thể mở và in thẻ lên máy
bay.
Bạn có thể in thẻ lên máy bay ra giấy A4 (trên 1 trang 1 mặt) hoặc lưu vào điện thoại và
mang ra sân bay, đến cửa an ninh để được soi chiếu.

MỘT SỐ LƯU Ý
1. Các điều kiện để được và không được làm thủ tục trực tuyến

Bạn đủ điều kiện làm thủ tục trực tuyến nếu:
Bạn bay trên chuyến bay nội địa do Jetstar Pacific (BL) khai thác và khởi hành từ 1 trong
3 sân bay Tp. Hồ Chí Minh (SGN), Đà Nng (DAD) hoặc Hà Nội (HAN)
Bạn không đủ điều kiện làm thủ tục trực tuyến nếu:
- Bạn bay cùng trẻ sơ sinh
- Bạn bay từ hoặc đến Mỹ
- Bạn cần sự hỗ trợ (ví dụ, xe lăn, ghế phụ, trang thiết bị hỗ trợ thị giác hoặc thính giác,
dịch vụ cho chó, trẻ em đi một mình)
- Đặt chỗ của bạn chưa hoàn tất thanh toán
- Bạn bay trên hành trình quốc tế
-Tham khảo: http://www.jetstar.com/vn/vi/help/articles/can-i-check-in-online

2. Lưu ý cho hành khách có hành lý ký gửi
- Hành khách có hành lý ký gửi vn phải đến quầy làm thủ tục để ký gửi hành lý
- Hành khách không có hành lý ký gửi có thể đến thẳng cửa ra máy bay
- Hành lý xách tay được xử lý như bình thường

2. Lưu ý về thẻ lên máy bay
- Thẻ lên máy bay chỉ được tạo ở định dạng PDF. Bạn có thể tải trực tiếp về máy tính
hoặc nhận thông qua email
- Thẻ lên máy bay qua tin nhắn SMS không áp dụng cho việc làm thủ tục trên máy tính.
Tham khảo: http://www.jetstar.com/vn/vi/help/articles/onine-check-in-how-do-i-get-my-boarding-pass

THANK YOU!

