
TUYẾN HÀ NỘI-VINH  

CÁC TÀU NA VÀ  TÀU SE35/SE36 NĂM 2018 

(Thực hiện theo CĐ số 164/VTHN-KD ngày 17/01/2018) 

I. CÁC TÀU NA: 

1. GIÁ VÉ TẬP THỂ: 

* Áp dụng đối với tàu NA1, NA3, NA5, NA7,NA9, NA11 chạy các ngày 

thứ Bẩy, Chủ nhật, thứ Hai, thứ Ba, thứ Tư hàng tuần trong giai đoạn từ ngày 

18/5 đến hết ngày 12/8/2018 và đối với tàu NA2, NA4,NA6,NA8, NA10, NA12 

chạy các ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bẩy hàng tuần trong giai 

đoạn từ ngày 21/5 đến hết ngày 14/8/2018: 

Số lượng hành khách đi tàu Mức giảm giá 

Từ 10 -> 50 người 04% 

Từ 50 ->100 người 06% 

Từ 101 người trở lên 08% 

*  Áp dụng đối với tàu NA1, NA3, NA5, NA7,NA9, NA11 chạy trong các 

khoảng thời gian từ 15/8/2018 đến 30/8/2018 và từ 1/9/2018 đến 27/12/2018; 

đối với tàu NA2, NA4, NA6, NA8, NA10, NA12 chạy trong các khoảng thời 

gian: từ 15/5 đến 20/5, từ 15/8/2018 đến 1/9/2018, từ 3/9/2018 đến 31/12/2018: 

Số lượng hành khách đi tàu Mức giảm giá 

Từ 10 -> 39 người 06% 

Từ 40 -> 69 người 08% 

Từ 70 -> 100 người 10% 

Từ 101 người trở lên 12% 

2. QUY ĐỊNH ĐỔI, TRẢ VÉ:  

Đối với vé cá nhân: 

Đổi vé Trả vé 

- Trước 4 giờ tàu chạy. 

- Có cùng ga đi, ga đến. 

- Được đổi 01 lần duy nhất. 

- Thay đổi ngày đi tàu, chuyến tàu hoặc loại toa xe (nếu bố trí được chỗ). 

- Ngành Đường sắt . 

- Mức thu phí 20.000 đồng/vé. 

- Lệ phí trả vé: 10% giá vé. 

- Trả lại vé đã đổi, thu lệ phí 30% giá 

vé. 

Đối với vé tập thể: 

Khấu trừ 20% giá vé Khấu trừ 10% giá vé 

- Tàu NA1, NA3, NA5, NA7, NA9, NA11: Các ngày 31/8 và 

28/12/2018. 

- Tàu NA2, NA4, NA6, NA8, NA10, NA12: Các ngày 02/9 và 

01/01/2019.  

Các ngày còn lại trong năm. 



* Lưu ý: Thời gian trả vé trước giờ tàu chạy 24 giờ. 

II. TÀU SE35/SE36: 

1. GIÁ VÉ TẬP THỂ: 

1. Áp dụng: Tàu SE35 từ ngày 13/8 đến hết ngày 30/8, từ ngày 02/9 đến 

hết ngày 27/12 và từ ngày 30/12 đến hết ngày 01/01/2019; Tàu SE36 từ ngày 

02/5 đến hết ngày 20/5, từ ngày 15/8 đến hết ngày 02/9 và từ ngày 04/9 đến hết 

ngày 31/12. 

Số lượng hành khách đi tàu Mức giảm giá 

Từ 10 người đến 39 người 06% 

Từ 40 người đến 69 người 08% 

Từ 70 người đến 100 người 10% 

Từ 101 người trở lên 12% 

2. Áp dụng: Tàu SE35 các ngày thứ Bẩy, Chủ nhật, thứ Hai, thứ Ba, thứ 

Tư hàng tuần trong giai đoạn từ ngày 18/5 đến hết ngày 12/8; Tàu SE36 các 

ngày thứ Ba, thứ Tư, thứ Năm, thứ Sáu, thứ Bẩy hàng tuần từ ngày 21/5 đến hết 

ngày 14/8. 

- Quy định giảm giá như sau:  

Số lượng hành khách đi tàu Mức giảm giá 

Từ 10 người đến 50 người 04% 

Từ 51 người đến 100 người 06% 

Từ 101 người trở lên 08% 

2. QUY ĐỊNH TRẢ, ĐỔI VÉ: 

1. Vé cá nhân: 

Đổi vé Trả vé 

- Trước 4 giờ tàu chạy 

- Có cùng ga đi, ga đến 

- Được đổi 01 lần duy nhất 

- Thông tin cá nhân trùng khớp với 

giấy tờ tùy thân được pháp luật công 

nhận: Trừ 10% giá vé. 

- Trả lại vé đã đổi, thu lệ phí 30% giá 



- Thay đổi ngày đi tàu, chuyến tàu 

hoặc loại toa xe (nếu bố trí được chỗ) 

- Mức thu phí 20.000 đồng/vé. 

vé. 

2. Vé tập thể: 

Lệ phí trả vé 20% giá vé Lệ phí trả vé 10% giá vé 

- Tàu SE35 chạy các ngày 31/8; 01/9 và 

28, 29/12. 

- Tàu SE36 chạy các ngày 03/9 và 

01/01/2019.  

Các ngày còn lại trong năm. 

* Lưu ý: Thời gian trả vé trước giờ tàu chạy 24 giờ. 

 


