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For External Circulation 
 
Updated: 22 Mar 2019 
 
Frequently Asked Questions (FAQs) – REVISED FREE BAGGAGE ALLOWANCE (FBA) FOR ECONOMY CLASS 
FOR INTERNATIONAL SECTORS (excluding Jeddah and Madinah sectors) 
 

1. What is the new FBA? 
Tiêu chuẩn Hành lý Miễn cước Economy Class bao gồm : 

The new FBA is for Economy Passengers on all Malaysia Airlines’ International flights only and the 
revised allowance are as stated below: 

Tiêu chuẩn Hành lý Miễn cước Economy Class áp dụng trên chuyến bay QUỐC TẾ của MH như sau: 

 

 

2. When is this effective? 
Hiệu lực Áp dụng 

The International baggage allowance revision will be effective on 8 April 2019. 

       Hiệu lực cho vé Xuất vé từ/trong ngày 08/04/2019. 

 

3. Why did Malaysia Airlines introduce this changes? 
Tại sao MH lại giới thiệu Thay đổi này 

This is to offer a more personalized choice for customers based on their individual travel needs, moving 
away from ‘one size fits all’ approach. 

Thay đổi nhằm đưa ra nhiều sự lựa chọn hơn cho khách hàng căn cứ vào nhu cầu cá nhân, tiến tới ‘’một 
kích thước phù hợp với tất cả”. 
 

4. What if I had booked my flight before the effective date (8th April 2019)? 
Giả như vé đã xuất trước ngày 08/04/2019 thì sao ? 

If flights were booked and ticketed before the 8th April 2019, passengers will be entitled to the old 
baggage allowance which is 30kg. If flights were booked and ticketed on and after 8th April 2019, new 
FBA applies. 

Nếu đã đặt và xuất vé trước 08Apr 2019, khách hàng vẫn được áp dụng theo Tiêu chuẩn cũ 30kg.  
Nếu đặt và xuất vé từ/trong ngày 08Apr 2019 trở đi, áp dụng Tiêu chuẩn Hành lý Miễn cước Economy 
class Mới 

 

5. What if I had booked my flight before 8th April but travelling on and after the 8th April? 
Giả như vé đã đặt và xuất trước 08/04/2019, nhưng bay sau/trong ngày 08/04/2019, thì sao ? 

Brand Promo Basic Smart Flex

RBD O,Q N,S V,L,M,K H,B,Y

International 20KG 25KG 30KG 35KG
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Entitlement remains unchanged which is the 30kg baggage allowance. 

Không thay đổi mức Tiêu chuẩn Hành lý Miễn cước Economy class 30kg 

 

6. Does this apply to flights within Malaysia? 
Có áp dụng bao gồm chặng Nội địa Malaysia không? 

The baggage allowance revision is for Malaysia Airlines’ International Flights on Economy class tickets 
only. 

Chỉ áp dụng cho chuyến bay QUỐC TẾ ở hạng Economy class của Malaysia Airlnes thôi. 

 

7. Does this apply to flights outside of Malaysia? 
Áp dụng cho chuyến bay ngoài lãnh thổ Malaysia 

Yes. This applies to all International flights (excluding Jeddah and Madinah sectors) and on Economy 
class tickets only. 

Đúng. hỉ áp dụng cho chuyến bay QUỐC TẾ ở hạng Economy class của Malaysia Airlnes  (ngoại trừ tuyến 
đường Jeddah và Mahinah) 

 

8. What if I am travelling from London to Kuala Lumpur and then onwards Kuala Lumpur to Penang, 
what will be my baggage allowance? 
Giả như bay hành trình LON-KUL-PEN : hành lý tiêu chuẩn áp dụng ra sao? 
 

IF both sectors are on the same MH ticket, the new FBA applies to both sectors. 

Cả 2 chặng xuất trên cùng 1 vé, Áp dụng Tiêu chuẩn Hành lý mới cho cả 2 chặng. 

IF both sectors are on same MH tickets and the connecting time is more than 24 hours, the new FBA 
policy applies on both sectors. 

Cả 2 chặng xuất trên cùng 1 vé và thời gian nối chuyến quá 24 tiếng, Áp dụng Tiêu chuẩn Hành lý mới 
cho cả 2 chặng. 

 

IF both sectors are on separate MH tickets but connecting time is still within 24 hours, the check-
through policy applies and new FBA applies to both sectors. 

Cả 2 chặng xuất trên 2 vé khác nhau nhưng thời gian nối chuyến trong vòng 24 tiếng, Check-in Thourgh 
và Áp dụng Tiêu chuẩn Hành lý mới cho cả 2 chặng. 

 

IF both sectors are on separate MH tickets and connecting time is more than 24 hours, the new FBA 
policy applies on LHR - KUL (refer to the baggage allowance matrix) and FBA applies for KUL-PEN will 
follow purchased economy domestic Fare Family attributes. 

Cả 2 chặng xuất trên 2 vé khác nhau VÀ thời gian nối chuyến quá 24 tiếng Áp dụng Tiêu chuẩn Hành lý 
mới cho chặng LON-KUL và chặng KUL-PEN (nội địa) áp dụng theo Tiêu chuẩn Hành lý Nội địa 
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IF both sectors are on separate airlines (MH and a partner airline), the MSC (Most Significant Carrier) 
policy applies. 

Cả 2 chặng xuất trên 2 vé của 2 hàng không khác nhau, áp dụng theo nguyên tắc hãng nào có quy định 
chặt chẻ nhất 

 

9. What if I am an Enrich member, am I still entitled for the extra baggage allowances? 
Là Hội viên Enrich, vẫn áp dụng Tiêu chuẩn quá cước không? 

The Enrich member baggage allowance privileges remains the same; 
Không ảnh hưởng đến Ưu tiên hành lý miễn cước của Hội viên Enrich. 

Enrich Platinum - allowed 100% additional checked baggage allowance based on the respective class of 

travel.  Eg: Enrich Platinum member that holds an International Economy Promo ticket will be entitled to 

40kg.  

Enrich Gold - allowed 50% additional checked baggage allowance based on the respective class of travel. 

Eg: Enrich Gold member that holds an International Economy Promo ticket will be entitled to 30kg. 

Enrich Silver - allowed 5kg additional checked baggage allowance based on the respective class of travel. 

No limitations on number of baggage pieces. Eg: Enrich Silver member that holds an International 

Economy Promo ticket will be entitled to 25kg. 

10. Does cabin baggage weight remain the same?  
Hành lý xách tay vẫn nhu cũ? 

Yes. The maximum cabin baggage allowance is 7kg per piece. 

Đúng. Hành lý Xách tay tối đa 7kg mỗi kiệng. 

 

11. If I don’t have a cabin baggage – can I use this to add on to my checked-in baggage allowance? 
Nếu không có mang hành lý xách tay, tôi có thể cộng 7kg vào Hành lý Ký gửi không? 

No 

Không được 

 

12. What is the baggage allowance for passenger flying on Oneworld? 
Tiêu chuẩn Hành lý Miễn cước khi bay với Hiệp hội Oneworld thì sao? 

The check-in baggage allowance for passengers travelling on Oneworld will follow the most significant 
carrier. For example, if passenger is travelling from Kuala Lumpur to London on Malaysia Airlines and 
London to Europe via Oneworld, and the MSC is MH then baggage allowance is based on the Fare Brand 
new FBA. 
Áp dụng theo Tiêu chuẩn Hành lý chặt nhất. 
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13. What is the baggage allowance for flight redemption? 
Hành lý Tiêu chuẩn của vé Thưởng?  

Passengers that are travelling on flight redemption will be entitled to 20kg check-in baggage allowance. 

20Kg 

 

14. How will I be informed in regards to the baggage allowance revision? 
Triển khai thông tin này như thế nào? 

Passengers will be informed upon booking (IBE or travel agents), MH Website and all other booking 
channels. 

Khách sẽ được thông báo khi đặt giữ chỗ (trên Website hoặc qua đại lý), trang điện tử MH và các kênh 
đặt giữ chỗ khác của Malaysia Airlines. 

 

 


