
 

  

THÔNG BÁO THAY ĐỔI PHÍ HÀNH LÝ QUÁ CƯỚC 

China Southern Airlines (CSA) áp dụng quy định phí hành lý quá cước mới theo hành trình bay, hiệu 

lực áp dụng ngày khởi hành từ ngày 18/03/2019. 

Phân Loại 
Quy Cách Hành Lý 

Cước phí (CNY/Kiện) 
Trọng lượng Kích thước (3 chiều) 

Routing 1 : from (to) ...to (...from) 

Trung Quốc (gồm Hongkong, Macau,Taiwan), Đông Nam Á, Trung Tây Á(1),     

Nam Á, Nhật Bản, Hàn Quốc, Châu Úc, New Zealand   

Châu Mỹ, Châu Phi 

Quá kiện đầu tiên <=23KG <=158 cm 1380  

Quá kiện từ thứ 2 trở lên <=23KG <=158 cm 2000  

Quá Cỡ (oversize) - 159cm -203cm  1000  

Quá trọng lượng 

(overweight) 

23-28KG  - 500  

28-32KG  - 1000  

32-45KG (Chỉ áp dụng tuyến 

đường Châu Mỹ) 
- 3000 

Routing 2 : from (to) ...to (...from) 

Trung Quốc (gồm Hongkong, Macau,Taiwan), Đông Nam Á, Trung Tây Á(1), 

Nam Á, Hàn Quốc, Châu Úc, New Zealand, Châu Âu, Nga(2), Trung Đông 

Nhật Bản, Thổ Nhĩ Kỳ, Trung 

Đông, Châu Úc, New Zealand 

Quá kiện đầu tiên <=23KG <=158 cm 1100 

Quá kiện từ thứ 2 trở lên <=23KG <=158 cm 2000  

Quá Cỡ (oversize) - 159cm -203cm  1000  

Quá trọng lượng 

(overweight) 

23-28KG  - 500  

28-32KG  - 1000  

Routing 3 : from (to) ...to (...from) 

Trung Quốc (gồm Hongkong, 

Macau,Taiwan) 

Đông Nam Á, Trung Tây Á(1), Nam Á,  Châu Âu, Nga(2), Hàn Quốc và 

các hành trình quốc tế khác chưa liệt kê trên. 

Quá kiện đầu tiên <=23KG <=158 cm 800 

Quá kiện từ thứ 2 trở lên <=23KG <=158 cm 1300 

Quá Cỡ (oversize) - 159cm -203cm  1000  

Quá trọng lượng 

(overweight) 

23-28KG  - 300 

28-32KG  - 700 

Ghi chú: 

(1) Các tuyến Trung và Tây Á bao gồm các tuyến giữa Trung Quốc và Uzbekistan / Tajikistan /  Kazakhstan / Kyrgyzstan / Turkmenistan / 

Iran / Pakistan / Azerbaijan / Georgia.  

(2) Hành trình giữa Nga – Trung Quốc, bao gồm cả khu vực Châu Âu và Châu Á thuộc Nga. 

(3) Nếu một trong các quy cách như số lượng, kích thước và trọng lượng vượt quá tiêu chuẩn sẽ  áp dụng tính phí quá cước, trong 

trường hợp đồng thời vượt quá 2 tiêu chuẩn sẽ được tính phí theo nguyên tắc cộng dồn .  

(4) Khi hành lý ký gửi vượt quá tiêu chuẩn miễn cước, không phân biệt hạng ghế đặt chổ điều áp dụng bảng tính phí nêu trên. 

(5) Đơn vị tính :CNY (Quy đổi sang USD hoặc VND theo tỷ giá hiện hành ) 

 



 

  

QUY ĐỊNH HÀNH LÝ KÝ GỬI 

China Southern Airlines (CSA) áp dụng hành lý theo hệ kiện trên các hành trình quốc tế (nội địa Trung 

Quốc theo hệ KG), hiệu lực áp dụng cho vé xuất bắt đầu từ ngày 20/01/2017. 

           Hành trình 

 

Booking 

class  

AREA 1: 

Nhật, Châu 

Mỹ, Úc Châu, 

Nga(1), 

Dubai(2) , 

Singapore-TQ 

AREA 2: 

khu vực 

Trung-  Tây 

Á(3) 

AREA 3: 

Nairobi(4) 

AREA 4: 

các hành 

trính quốc tế 

khác 

Kích 

thước 

A
D

U
L

T
 /
 C

H
D

 FIRST CLASS 3PC x 32KG 3PC x 32KG 3PC x 32KG 3PC x 32KG 
Tổng 

chiều dài 

3 cạnh <= 

158cm  

 

BUSINESS CLASS 2PC x 32KG 2PC x 32KG 2PC x 32KG 3PC x 23KG 

PREMIUM 

ECONOMY 
2PC x 23KG 1PC x 32KG 2PC x 23KG 2PC x 23KG 

ECONOMY 2PC x 23KG 1PC x 32KG 2PC x 23KG 1PC x 23KG 

IN
F

 

ALL BOOKING 

CLASS 

1PC x 10KG, tổng chiều dài 3 cạnh <= 115cm;  

1 xe đẩy dành cho trẻ em dưới 2 tuổi (có thể xếp lại được) 

 

Ghi chú : 

(1) Hành trình giữa Nga – Trung Quốc, bao gồm cả khu vực Châu Âu và Châu Á thuộc Nga. 

(2) Hành trinh giữa LHW/URC – DXB hành lý ký gửi Premium economy 1PC x 32KG, Economy 1PC x 23KG, 

First và Business theo bảng trên. 

(3) Trung-Tây Á bao gồm hành trình giữa TQ - Uzbekistan/Tajikistan/Kazakhstan/Kyrgyzstan/Turkmenistan 

/Iran/Pakistan/Azerbaijan/Georgia. 

(4) Không bao gồm hành trình Mauritius; Mauritius thuộc Area 4. 

* Hành lý ký gửi chuyến bay code share căn cứ theo quy định trên hệ thống GDS; 

* Hành lý ký gửi khách đoàn áp dụng theo như khách FIT; 

Hành lý ưu đãi : đối với du học sinh, thuyền viên, lao động được thêm 01 (một) kiện hành lý ký gửi. 

Loại hành 

khách 

Ký hiệu bắt 

buộc phải nhập 

sau  họ tên của 

khách 

Ký hiệu dùng 

khi quote fare 

Đơn vị xuất vé phải kiểm tra và lưu lại các giấy tờ 

liên quan sau, đồng thời nhắc nhỡ hành khách 

mang theo bản gốc giấy tờ trong suốt hành trình 

Du học sinh SD STU 

Hộ chiếu, visa du học, giấy báo nhập học hoặc thẻ sinh 

viên, độ tuổi <30, ưu đãi cho hành trình từ nơi của du 

học sinh đang sinh sống đến nơi du học 

Thuyền 

viên 
SC SEA 

Hộ chiếu, visa thuyền viên, thẻ thuyền viên 

Lao động DL LBR Hộ chiếu, visa lao động 



 

  

Định cư Không có ưu đãi 

Lưu ý : Khi xuất vé cho hành khách có ưu đãi hành lý (du hoc sinh (SD), thuyền viên (SC), lao động (DL) 

1. Thêm mã code SD/SC/DL vào sau tên khách tại trường Name Field. Ví dụ :  

1.LE/PHUC SD                      

2.  CZ374  V   FR08MAR  SGNCAN HK1   1510 1900                            

3.  CZ327  V   FR08MAR  CANLAX HK1   2130 1800     

2. Dùng câu lệnh xuất vé chỉ định đối tượng khách (STU/SEA/LBR), kiện hành lý thêm PHẢI thể hiện trên mặt 

vé. Ví dụ mặt vé: 

PASSENGER: NGUYEN/VAN A  SD     

O FM:1SGN CZ     368  M 10SEP 0830 OK MLOXCA     24JUN3/26OCT3    3PC   

X TO:2CAN CZ     329  M 10SEP 1400 OK MLOXCA     24JUN3/10SEP4    3PC   

X TO:3YVR        180  M 10SEP 1330 OK MLOXCA     24JUN3/10SEP4    3PC   

Vui lòng liên hệ GDS đang sử dụng để được hướng dẫn câu lệnh xuất vé cho khách đối tượng ưu tiên. 

Hành lý đặc biệt : ngoài số kiện hành lý ký gửi theo tiêu chuẩn trên, mỗi hành khách được miễn phí ký gửi 

thêm một trong các dụng cụ sau (áp dụng trên hành trình quốc tế) 

 Bộ golf gồm gậy đánh golf 14 cây, banh golf 12 quả và 01 đôi giày chơi golf; 

Trọng lượng <= 23KG, tổng chiều dài 3 cạnh <= 158cm. 

 Bộ trượt tuyết gồm 01 đôi ván trượt, 01 cặp gậy và 01 đôi ủng trượt tuyết; 

Trọng lượng <= 23KG, tổng chiều dài 3 cạnh <= 203cm 

 Xe đạp không miễn cước, được tính gộp vào số kiện hành lý ký gửi theo tiêu chuẩn của mỗi hành khách. 

Sau khi xếp lại 3 chiều không vượt quá 158cm . 

CSA chỉ nhận ký gửi xe đạp không dùng pin hoặc bình sạc, và phải xi` lốp trước khi ký gửi. 

 Ván lướt sóng không miễn cước, với kích thước chu vi <=300cm thu phí 01 kiện hành lý quá cước. 

Các loại hành lý đặc biệt khác như dụng cụ đánh bắt cá, nhạc cụ, thiêt bị điện gia dụng kích thước lớn… và 

thú cưng, tham khảo thêm thông tin trên website www.csair.vn hoặc liên hệ phòng vé CSA. 

 

http://www.csair.vn/

