
HƯỚNG DẪN ĐẶT CHỖ TRỰC TUYẾN QUA WEBSITE  WWW.EUROVINA.EU 
 
Bước 1: Truy cập www.eurovina.eu. Ấn vào VÉ MÁY BAY ONLINE- LETENKY 
ONLINE - SUPER CENA.  
 
Bước 2: TÌM CHUYẾN BAY 
Bạn chọn Điểm đi và Điểm đến, Khứ hồi hoặc Một chiều, thời gian (ngày đi, ngày về) 
và số lượng hành khách, trẻ em đi cùng. 
---> ấn TIẾP TỤC,  
Máy tính sẽ tự động tìm toàn bộ hệ thống đặt chỗ của tất cả các hãng hàng không 
chuyến bay hợp lý nhất cho bạn. 
 
Bước 3: CHỌN CHUYẾN BAY  Chọn vé có hành trình và giá tốt nhất . ---->Ấn 
CHỌN  
 
Bước 4 : THÔNG TIN HÀNH KHÁCH : đọc Điều kiện hạng máy bay cho đổi vé máy 
bay.  
đọc : Điều kiệnThanh toán và giao vé, có ghi : Bạn phải thanh toán muộn nhất vào 
ngày nào :........ 
Tổng giá bao gồm tất cả các lệ phí. CZK 
Thông tin hành khách:  
Nhập thông tin đầy đủ, các thông tin có dấu * là thông tin bắt buộc cần phải điền. 
Xác nhận đặt chỗ: Hệ thống hiển thị toàn bộ các thông tin đặt chỗ, bạn chọn vào ô 
“đồng ý” với điều kiện vé và điều lệ vận chuyển. 
---> ấn TIẾP TỤC,  
Bước 5: ĐẶT CHỖ : Máy tính kết nối với mạng đặt chỗ toàn cầu . Nếu OK , sẽ hiện 
dòng chữ :  
Đặt chỗ thành công. 
Cảm ơn bạn. Mã đặt chỗ của bạn trên hệ thống Galileo là Galileo system is 
XXXXXX. 
Xác nhận đặt chỗ sẽ được gửi vào địa chỉ email của bạn. Nếu cần thêm thông tin, vui 
lòng liên hệ với chúng tôi. 
Để xem tình trạng mới nhất, hãy truy cập vào trang www.viewtrip.com 
 
Bước 6: IN HÓA ĐƠN 
 
Sau đó, Hệ thống sẽ gửi Hành trình qua email khách hàng (email mà khách đã đăng 
ký khi thực hiện đặt chỗ) trong vòng 5 phút kể từ khi khách hoàn tất đặt vé trên 
website, nếu khách không nhận được vé qua email thì khách chủ động liên hệ với 
Tổng đài 00420 774 399 999. Tổng đài sẽ hỗ trợ khách kiểm tra thông tin đặt chỗ 
Vé đã xác nhận hành trình ko được hoàn, không được hủy 
 
 
Lưu ý: 
Mọi thắc mắc, khiếu nại vui lòng liên hệ Tổng đài 00420 774 399 999 hoặc gửi về 
email : info@eurovina.eu 
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