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THÔNG BÁO ĐIỀU CHỈNH DỊCH VỤ TRUNG CHUYỂN 

ĐỐI VỚI CHUYẾN BAY QUỐC TẾ 

 
 Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, nhằm phối hợp thực hiện tốt công tác 

phòng chống dịch và yêu cầu tăng cường kiểm soát việc nhập cảnh của cục hàng không. 

China Southern Airlines điều chỉnh các chính sách liên quan đến dịch vụ trung chuyển 

đối với các chuyến bay quốc tế như sau: 

1. CSA tạm ngưng các dịch vụ khách sạn trung chuyển, hành lý chuyển thẳng kể từ 

ngày có thông báo. Thời gian khôi phục cụ thể sẽ có thông báo sau. 

2. Từ 0h00 ngày 23/3/2020, tất cả các chuyến bay quốc tế của CSA có điểm đến là 

Bắc Kinh phải nhập cảnh tại hai điểm chỉ định Thẩm Dương hoặc Tế Nam trước 

khi vào Bắc Kinh (Ví dụ: Chuyến bay từ Amsterdam đến Bắc Kinh sẽ nhập cảnh 

điểm đầu tiên tại Thẩm Dương). Hành khách thực hiện quy trình kiểm dịch, thủ 

tục nhập cảnh và kiểm tra hành lí tại điểm nhập cảnh đầu tiên này. Khi đáp ứng 

đầy đủ điều kiện kiểm dịch hành khách có thể thực hiện chuyến bay đến Bắc Kinh. 

Điểm nhập cảnh chỉ định sẽ thay đổi tùy vào tình hình dịch bệnh. 

3. Hành khách vui lòng tìm hiểu thông tin về chính sách kiểm dịch mới nhất của điểm 

đến và điểm quá cảnh liên quan đến chuyến bay của mình để tránh những tổn thất 

ngoài ý muốn. 

4. Trước diễn biến phức tạp của tình hình dịch bệnh, China Southern Airlines sẽ điều 

chỉnh chuyến bay theo yêu cầu về phòng chống dịch bệnh của các bộ phận liên 

quan. Khuyến nghị hành khách có nhu cầu hủy chuyến bay liên hệ với đơn vị xuất 

vé ban đầu để được hoàn vé miễn phí. 

 

Nhằm đảm bảo sự an toàn của hành khách, CSA sẽ tiến hành điều chỉnh các dịch 

vụ mặt đất và trên tàu bay theo từng thời điểm. Chân thành cảm ơn sự thông cảm từ quý 



 

 

khách hàng. CSA sẽ luôn đồng hành cùng bạn để chống lại dịch bệnh và vượt qua khó 

khăn. 

  
 

Trân trọng, 

CHINA SOUTHERN AIRLINES 

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ: 028-3823 5588  sgn@csair.vn 


