




B�n thân m�n!
Hè đ�n r�i! Hè đ�n r�i! Nh�ng Nha Trang, Phú Qu�c, Đà Nẵng, Quy Nh
n, Lý S
n, M�i Né 

- Phan Thi�t, Long H�i, V�ng Tàu ngp tràn nắng vàng, cát trắng, bi�n xanh v�y g�i. Lên k� 
ho�ch kỳ ngh� sum h�p đ�y thú v� c�a b�n bè, gia đình qua Thái Lan, đ�n Hàn Qu�c, ghé Bali, 
thăm Nht B�n, hay đ��c l�c trôi � C�u Tr�i Câu - Trung Qu�c… Bi�t bao nhiêu c�nh đ�p h�p 
d�n, đ�a danh n�i ti�ng đang ch� b�n khám phá và tn h��ng.

Cô nàng Mâu Th�y xinh đ�p, cá tính luôn t" nh� lòng rằng: “C$ c� gắng h�t mình đi, may 
mắn s% t" nhiên đ�n. Nhi&t huy�t v'i ngh(, tn tâm v'i nghi&p, yêu th�
ng và chăm sóc b�n thân 
bằng nh�ng c�m xúc tích c"c, l�c quan…”. Sau m�y năm lăn l)n v'i sàn di*n và nh�ng show th�i 
trang, gi� c�ng đã c�m th�y  đôi chút t" hào, vì đã t" tay t�o d"ng đ��c cu)c s�ng �n đ�nh cho 
mình và m�. Ng��i đ�p có m)t tâm nguy&n r�t hi�u thun: M+i năm c� gắng hai m� con ít nh�t 
s% đi du l�ch cùng nhau m)t chuy�n, đ� trong mi(n ký $c c�a hai m� con ngày càng l�u gi� đ��c 
nhi(u k/ ni&m, nhi(u kho�nh khắc đ�p và đáng nh'. 

Cặp v� ch�ng n�i ti�ng Bình Minh và Anh Th
 v1a m'i đây thôi, c�ng đã ch�n t� ch$c k/ ni&m 
10 năm ngày c�'i đ�y ý ngh4a, ngp tràn c�m xúc bên bãi bi�n Maldives xinh đ�p…

Vy b�n còn ch�n ch� gì n�a! Nào cùng One2Fly!

Dear readers,
Summer is here, there and everywhere! This is the ideal time for vacations by the beach or in 

‘paradise island’. In Vietnam, we have many wonderful destinations from the North to the South 
of the country: Nha Trang, Phu Quoc Island, Danang, Quy Nhon, Ly Son of Quang Ngai, Mui 
Ne in Phan Thiet, Long Hai, Vung Tau…  

All of these stunning coastal locations are now basking in the sunshine. The golden sands 
and deep blue sea are practically begging you to visit! If you’re planning to enjoy a summer 
break overseas with family or friends, you can find wonderful places in Thailand, South Korea, 
Bali, Japan, or Jiuzhaigou in China ... These spots are renowned for their beautiful scenery and 
famous landmarks, all of which are waiting to be discovered and experienced by you.

Meanwhile, Mau Thuy - a stunning supermodel and also the runner-up of Miss Vietnam 
Universe 2017 - has some wonderful life advice: “Just try your best and good luck will come. 
Always be passionate and dedicated to your work, but don’t forget to indulge and care for 
yourself with positive emotions and stay optimistic…”. After a few years performing on the stage 
and appearing in countless fashion shows, Thuy declares that she is quite proud of her career as 
she has built up a stable life for her and mother. 

She is a very generous and considerate young lady who, every year, at least once a year, takes 
a trip with her mother, so that they will share beautiful memories and unforgettable moments 
together in some famous destination. 

Speaking of which, one of Vietnam’s hottest couples, Binh Minh and Anh Tho, recently 
celebrated their 10th wedding anniversary in the paradise setting of the Maldives… what an 
inspiration! 

So don’t hesitate any longer! Book your ticket and this summer be the One2Fly!
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 Đã là quán quân Vietnam's Next Top 
Model và có chỗ đứng nhất định trong 
showbiz, tại sao Thủy lại quyết định 
tham gia Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 
2017? Bạn có lo ngại nếu không đạt 
thành tích tốt tại cuộc thi sẽ ảnh hưởng 
đến tên tuổi của bạn?

 Là một người nổi tiếng đi thi, bạn đã 
gặp những khó khăn hay thuận lợi gì tại 
Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2017?

 Sau cuộc thi, bạn đã trưởng thành hơn 
như thế nào và theo bạn, vai trò của một Á 
hậu có khác gì so với vai trò của một người 
mẫu?  

Vậy định hướng sự nghiệp hiện nay của 
Mâu Thủy là gì?

Cứ cố gắng hết mình, may mắn tự nhiên đến!

Xinh đẹp, tài năng và 
mạnh mẽ là những gì 

mọi người có thể thấy 
được ở Mâu Thủy - Quán 
quân Vietnam’s Next Top 

Model và nay là Á hậu 
Hoa hậu Hoàn vũ Việt 
Nam 2017. Không ngại 

thử thách để chinh phục 
bản thân, tích cực tham 
gia các hoạt động cộng 

đồng, Mâu Thủy đã và 
đang truyền được cảm 
hứng tích cực đến cho 

giới trẻ Việt Nam.
Bài: Hoàng Anh

Photo: Bobby Nguyễn
Stylist: Trần Đạt

Makeup - Hair: Quân Pu



Bí quyết dưỡng da, chăm sóc nhan sắc 
của bạn là gì?

Được biết Thủy rất yêu thích thể 
thao, bạn còn đang có ý định tham gia 
Ironman nữa, vậy không biết bạn đang 
tập luyện những môn thể thao nào để rèn 
luyện sức khỏe và giữ dáng?

 Sau cuộc thi Hoa hậu Hoàn vũ 2017, 
bạn từng chia sẻ về hoàn cảnh khó khăn 
của gia đình, không biết cho đến nay, bạn 

Nếu bây giờ được đề cử đại diện Việt 
Nam để tham gia một cuộc thi sắc đẹp 
quốc tế, bạn nghĩ mình có đủ tự tin giành 
chiến thắng không?

Phụ nữ thường rất yêu bản thân, không 
biết mức độ yêu bản thân của bạn đến 
độ nào? Bạn có nghĩ mình đẹp hoàn hảo 
không? Có đường nét nào trên cơ thể 
khiến bạn cảm thấy thiếu tự tin không?

Hiện nay rất nhiều cô gái tìm đến thẩm 
mỹ viện để trở nên đẹp hơn. Không biết 
bạn đã từng có ý định đi chỉnh trang một 
đặc điểm nào đó ở bản thân chưa?

đã giúp đỡ được gì cho gia đình mình rồi? 
Bạn mong muốn làm gì cho những người 
thân của mình?

Là một người đẹp lại là Á Hậu, chắc bạn 
nhận không ít những lời tán tỉnh và hứa 
hẹn vật chất từ các đại gia nhỉ? Bạn đối mặt 
với những cám dỗ đó như thế nào?

Quan niệm tình yêu của một cô gái đẹp 
như Thủy là gì? Nếu gặp đúng người, bạn 
có sẵn sàng từ bỏ sự nghiệp để vun vén cho 
gia đình?

Cảm ơn Mâu Thủy. Chúc bạn gặt hái 
nhiều thành công hơn nữa trong sự nghiệp 
và cuộc sống!
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LẠC TRONG THẾ GIỚI DIỆU KỲ Ở  
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L ’ A l y a n a 
N i n h  V a n  B a y
t h i ê n  đ ư ờ n g  n ơ i  h ạ  g i ớ i

Trong chuyến đi 5 tuần của 
chúng tôi đến Việt Nam, Benni 
và tôi cũng đã dành hai đêm 
đáng nhớ trong khu nghỉ dưỡng 
sang trọng của L'Alyana Ninh 
Vân Bay, Nha Trang. Trong 
1.300 km đầu tiên từ thủ đô Hà 
Nội đến thị trấn ven biển Nha 
Trang, mất khoảng 2 tuần rưỡi, 
chúng tôi đã trải nghiệm và yêu 
Việt Nam bằng cả trái tim. Và 
chính khu nghỉ mát sang trọng 
của L'Alyana Ninh Vân Bay đã 
cho chúng tôi thấy một lần nữa 
những gì thiên nhiên tuyệt đẹp 
của Việt Nam cần được khám 
phá, từ những vùng núi cao cho 
đến những ngôi làng nhỏ…
n Photo @howimetmyoutfit
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HILL ROCK, LAGOON HOẶC BEACH 
VILLA - SỰ LỰA CHỌN CỦA BẠN!
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ĐỪNG MƠ MÀ HÃY TRẢI NGHIỆM

KHI NÀO BẠN NÊN ĐI ĐẾN 
L’ALYANA?

Một mẹo nhỏ: Trong tất cả các 
biệt thự, bạn sẽ được cung cấp các 
tiện nghi với cà phê và trà tự pha 
trong phòng, nhưng trên tất cả 
điểm đặc biệt ở đây chính là các 
loại bánh quy ngon nhất trên thế 
giới và kem chống muỗi tốt nhất 
chúng tôi đã từng thấy. Vì vậy, 
chúng tôi “thó” một ít kem chống 
muỗi vào một chai nhựa và mang 
nó theo tiếp trên hành trình rong 
ruổi của mình (cười tít). 

ONE2 fly u  41 

L'Alyana Ninh Vân Bay
Email: reservation.nvb@lalyana.com
Website: www.lalyana.com
T: +8458 3624 964, +84905223966



đ i ể m  h ẹ n  t ì n h  n h â n

aldives
n  BÀI: HÒA AN



















ĐỂ BIẾT THÊM CHI TIẾT, VUI LÒNG LIÊN HỆ
124 Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú Quốc - Hotline: 0919 401 090 - 02973 990 368

Website: www.longbeachcenter.vn - www.facebook.com/LongBeachCenter.vn
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SEA LINKS CITY
ĐẾN MŨI NÉ PHAN THIẾT - TẬN HƯỞNG MÙA HÈ 
LÝ TƯỞNG TẠI KHU PHỨC HỢP NGHỈ DƯỠNG 

n PINKY
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Thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ:
Địa chỉ: Km9, đường Nguyễn Thông, phường Phú Hài, 
thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận, VN.
Điện thoại: +8228 3930 4093 l Email: info@sealinkscity.com 
Website: https://www.sealinkscity.com/

Ưu  đãi đặc biệt 
Mùa hè này, Sea Links City 

mang đến chương trình ưu đãi 
Villa với giá chỉ 3.500.000 VNĐ/

Villa/Đêm/06 người. 
Quý khách có thể được tận hưởng kỳ 
nghỉ tại biển với đầy đủ tiện nghi, tự 

do thoải mái nấu ăn và sử dụng 
các dịch vụ miễn phí của 

Sea Links City.
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Là một tín đồ làm đẹp nổi tiếng, Hồ Ngọc Hà đã tự lập lên một đế chế nhan sắc riêng của 
mình với 6 màu son quyến rũ và sành điệu - những màu son đang là xu hướng trang điểm 
thịnh hành trên toàn thế giới. Bộ sưu tập HoNgocHa's Secret đã tạo nên cơn sốt cho phái 
đẹp Việt trong suốt thời gian qua. Hãy cùng chiêm ngưỡng vẻ đẹp lúc tinh khôi, lúc ma 
mị của Hồ Ngọc Hà qua dòng mỹ phẩm do chính cô kiến tạo.
n CHICKY

V�I  
HONGOCHA’S 
SECRET 

HNH’s Red - Tỏa 
sáng: Là màu son mà 
mọi cô gái không thể 
thiếu để có thể tỏa 
sáng như một ngôi 
sao. HNH’s Red cũng 
là bí quyết giúp Hồ 
Ngọc Hà thu hút mọi 
ánh nhìn, kể cả trên 
sân khấu hay trong 
cuộc sống. Màu đỏ 
tượng trưng cho nét 
kiêu sa, quyến rũ 
của phụ nữ, khi phối 
cùng các trang phục 
đơn sắc như đen, 
trắng, đỏ hoặc các 
gam màu trung tính. 

ON
E2

 H
EA

LT
H 

& 
BE

AU
TY

Destiny - Nồng nàn 
Sắc màu của các cô 
gái năng động, luôn 
biết cách tạo ra điểm 
nhấn khác biệt, để 
luôn nổi bật giữa đám 
đông. Kể cả khi màn 
đêm buông xuống, 
màu son Destiny và 
các trang phục có 
thiết kế tối giản đủ để 
chứng tỏ bạn là bậc 
thầy của chủ nghĩa 
hoàn hảo - Less is 
More Fashion. 
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Girl’s Night - Ấn tượng: 
Màu son với điểm nhấn 
ấn tượng tạo nên sự quyến 
rũ cho các nàng từ cái 
nhìn đầu tiên. Girl’s Night 
kết hợp cùng các trang 
phục tôn đường cong, kiểu 
tóc xoăn nhẹ bồng bềnh 
sẽ là phong cách lý tưởng 
nhất để xuất hiện ở những 
cuộc vui khi thành phố 
lên đèn. 

My Baby - Ngọt ngào
Màu son tôn nét nữ 
tính, dịu dàng cho phái 
nữ. Bờ môi My Baby và 
trang phục có gam màu 
pastel là công thức tạo 
nên vẻ đẹp ngọt ngào 
cho các cô gái ở những 
buổi hẹn hò lãng mạn.
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M
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Trải Nghiệm 
Chương Trình 
Tiếng Anh 
Mùa Hè 
khác biệt tại 

ON
E2

ONE2 fly u  83 

Bạn đã cảm nhận được sức nóng 
hừng hực của Mùa Hè Chuyển Động 
cùng YOLA chưa?

Hãy đăng kí khoá học Tiếng Anh hè 
ngay tại YOLA để được trải nghiệm 
mùa hè sôi động và đáng nhớ nhé!

Chi tiết chương trình xin vui lòng 
truy cập www.yola.vn 

hoặc liên hệ 028 6285 8080
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Chúng tôi không bao giờ đổi vai trò cho 
nhau , bởi đó là sự luyện tập và cảm giác 
lâu năm không việc gì phải thay đổi cả, 
cho nên thay đổi chẳng có ý nghĩa gì.

Tất nhiên chế độ ăn uống dinh dưỡng 
của chúng tôi cũng khác một chút xíu, 
chúng tôi bổ sung nhiều protein hơn trong 
chế độ tập luyện, ngày ít nhất phải tập 
hai cử để duy trì sức khỏe cũng như sáng 
tạo những động tác mới. 

Trên sân khấu, để đảm bảo tiết mục 
trôi chảy, hai anh hẳn phải hiểu nhau 
rất nhiều. Vậy còn ngoài đời, sự gắn 
kết của hai anh em thế nào? Có bao 
giờ hai anh mâu thuẫn?

Trong cuộc sống mâu thuẫn là điều 
khó tránh khỏi. Chúng tôi vừa là anh em 
và bạn diễn, tần suất gặp mặt nhau rất 
là nhiều nên sự tranh cãi và mâu thuẫn 
cũng thường xuyên xảy ra là điều dễ hiểu, 
nhưng những mâu thuẫn đó suy cho cùng 
chỉ là muốn cho tiết mục ngày càng tốt 
hơn. Cuộc sống của anh em tôi sau mỗi 
lần tranh cãi lại càng hiểu nhau hơn và 
càng gắn kết với nhau hơn.

Nghề xiếc đòi hỏi sự khổ luyện và 
phải đối mặt với những rủi ro khi biểu 
diễn. Hai anh cảm thấy thu nhập từ 
nghề so với công sức mình bỏ ra thế 
nào? Các anh có mong muốn nào muốn 
thực hiện cho ngành xiếc trong nước?

Đúng là nghề xiếc của anh em tôi đòi 
hỏi một sự khổ luyện, nhưng chưa bao 
giờ chúng tôi cảm thấy nản chí, thu nhập 
như thế nào là đủ, thế nào là không đủ, 
chẳng có một thước đo nào có thể nói lên 
được cả, cái đủ ở đây là tùy cảm nhận của 
mọi người thôi. Với anh em tôi, cuộc sống 
hiện tại của chúng tôi rất là thoải mái và 
hài lòng.

Làm được điều gì đó cho nghệ thuật 
xiếc Việt Nam là điều mà anh em chúng 
tôi luôn trăn trở, những giải thưởng quốc 
tế hay kỷ lục Guinness Thế Giới là những 
phương tiện mà chúng tôi muốn quảng 
bá xiếc Việt Nam, chúng tôi muốn cho 
bạn bè trên thế giới, đặc biệt là giới xiếc 
sẽ nghe cái tên Việt Nam rất gần gũi và 
quen thuộc.

Cách đây ít lâu có thông tin các anh 
gặp chấn thuơng, bác sĩ khuyên không 
nên tiếp tục biểu diễn nếu không 
muốn ảnh hưởng đến tính mạng. Tình 
hình chấn thương hiện tại ra sao? Và 
tại sao các anh vẫn tiếp tục bỏ qua 
những cảnh báo tính mạng của mình?

Chúng tôi và các vận động viên của 
nhiều bộ môn nghệ thuật khác rất khó 
tránh khỏi tổn thương trong nghề nghiệp. 

Vết thương của chúng tôi vẫn hiện diện 
không hề thuyên giảm, nhưng sự luyện 
tập và làm quen với cơn đau làm chúng 
tôi quên đi tất cả, khiến chúng tôi cảm 
thấy đỡ hơn về mặt tinh thần, cũng như 
thể xác, chúng tôi hiểu rõ cần phải làm 
gì và luyện tập như thế nào để sống 
cùng với những chấn thương một cách 
"hòa bình" nhất có thể. 

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp, hai cái tên 
đã nói lên sự gắn kết chặt chẽ. Hai 
anh đều là nghệ sĩ, vợ của hai anh 
đều là người trong showbiz. Hai cặp 
đôi đều có con trai đầu lòng sàn sàn 
tuổi nhau. Hai anh có tính toán để 
có sự trùng hợp đó không, hay đó là 
cái duyên?

Đúng là tất cả đều là chữ Duyên. 
Chúng tôi không hề tính toán mà mọi 
chuyện cứ thuận theo tự nhiên. Chúng 
tôi nghĩ rằng ông trời cũng ưu ái cho hai 
anh em nhiều điều nên phải cố gắng 
làm sao đó để mỗi ngày trôi qua đều 
thấy ý nghĩa. 

Hai anh có thể chia sẻ cho độc giả 
về mái ấm nhỏ của mình? Hai anh 
dành thời gian thế nào cho các con? 
Quan điểm nuôi dạy con cái của các 
anh là gi?

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp cũng như bao 
ông bố khác thôi, khi có gia đình ngoài 
công việc thì hầu như thời gian còn lại 
là dành cho gia đình. Được chơi với con 
và thấy chúng lớn lên mỗi ngày là điều 
hạnh phúc không thể diễn tả được.

Với hai anh em, có những lúc chơi và 
tập luyện cùng các con những động tác 
đơn giản nhưng không có nghĩa rằng ép 
buộc con theo nghề của mình, mà đó là 
sự lựa chọn riêng khi các con lớn khôn. 

Liệu anh có ủng hộ các bé theo 
nghiệp bố? Vợ các anh phản ứng 
ra sao khi lần đầu tiên biết hai anh 
đang theo nghề khá nguy hiểm lúc 
hẹn hò? Mỗi lần xem các tiết mục 

MỘT SỐ GIẢI THƯỞNG
u Giải nhất tài năng xiếc trẻ ba 
nước Đông Dương 2009
u Giải vàng duy nhất Liên hoan 
Xiếc Quốc tế 2010
u Giải Grand Prix "cao hơn huy 
chương vàng" (và ba giải phụ của ba 
tập đoàn xiếc lớn trên thế giới) tại 
Liên hoan Xiếc Quốc tế Cuba 2011 
u Giải Bạc (và hai giải phụ khác ) 
tại Liên hoan Xiếc Quốc tế ý 2011
u Giải Sư tử Bạc (và một giải phụ) 
tại Liên hoan Xiếc Quốc tế Trung 
Quốc 2011
u Giải Gấu Bạc Liên hoan Xiếc 
Quốc tế tại Nga 2012
u Hai giải đặc biệt tại Liên hoan 
Xiếc lớn nhất thế giới tại Monaco 
(Pháp) 2013
u Quốc Cơ được nhà nước phong 
tặng Nghệ sĩ Ưu tú trẻ tuổi nhất 
năm 2012
u Quốc Nghiệp được nhà nước 
phong tặng Nghệ sĩ Ưu tú trẻ tuổi 
nhất Việt Nam năm 2015
u Kỷ lục Guinness thế giới 12/2016 
"chồng đầu đi lên 90 bậc thang 
trong vòng 52 giây" tại nhà thờ 
chánh tòa Girona (Tây Ban Nha)

của chồng, họ phản ứng thế nào?
Như tôi đã chia sẻ, chúng tôi không ép 

con mình phải nối nghiệp mà hoàn toàn 
do sự lựa chọn và quyết định của con 
mình. Về việc các bà vợ thì họ đã biết anh 
em tôi là diễn viên xiếc trước khi chúng 
tôi đến với nhau, nên ít nhiều cũng đã 
chuẩn bị về tinh thần gan lì khi xem anh 
em tôi biểu diễn.

Cảm ơn hai anh. Chúc hai anh cùng 
gia đình luôn sức khỏe, hạnh phúc và 
thành công trên con đường đang đi.
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Các giám khảo của “Britain’s Got 
Talent” phấn khích, bất ngờ xen lẫn ngạc 
nhiên với tiết mục đầy mạo hiểm của 
hai anh em. Giám khảo nổi tiếng Simon 
Cowell khẳng định: "Tôi cho rằng tiết mục 
này nói lên nhiều điều, không chỉ là một 
show diễn thể hiện tài năng, mà còn là 
cả sự nỗ lực và trả giá rất nhiều. Đây mới 
đúng là ý nghĩa của Britain’s Got Talent. 
Tôi sẽ không bao giờ quên được tiết mục 
trình diễn này trong suốt quãng đời còn 
lại của mình". 

Bằng tài năng, đam mê, khổ luyện, hai 
anh em Quốc Cơ – Quốc Nghiệp đã liên 
tiếp đưa cái tên Việt Nam rạng danh trên 
đấu trường quốc tế, một thành tích đáng 

SAU KHI LẬP KỶ LỤC GUINNESS 
THẾ GIỚI VỚI MÀN CHỐNG ĐẦU 
GIỮ THĂNG BẰNG ĐI 90 BẬC 
THANG Ở NHÀ THỜ TÂY BAN 
NHA CUỐI 2016, VỪA QUA, ANH 
EM NHÀ HỌ GIANG TIẾP TỤC 
KHIẾN TRIỆU CON TIM VIỆT NAM 
TỰ HÀO, KHI KHÁN GIẢ THẾ GIỚI 
PHẢI TRẦM TRỒ KINH NGẠC 
LẪN THÁN PHỤC Ở “BRITAIN’S 
GOT TALENT” 2018. 

“LÀM ĐƯỢC ĐIỀU GÌ ĐÓ CHO 
NGHỆ THUẬT XIẾC VIỆT NAM 
LÀ ĐIỀU CHÚNG TÔI TRĂN TRỞ”

tự hào. Tuy nhiên, đằng sau những phút 
giây thăng hoa thành công đó là chuỗi 
những khó khăn, chấn thương thậm chí là 
cửa tử. Nghề xiếc tại Việt Nam vẫn chưa 
được quan tâm nhiều mà không phải ai 
cũng muốn con cái mình theo nghề này 
vì sự bấp bênh trong thu nhập, không tạo 
nhiều giá trị, và nguy hiểm tính mạng. 
Cũng chính vì điều này mới thấy được 
thành công của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp có 
được hôm nay không chỉ có sự đam mê 
mà cần cả sự dũng cảm để đối mặt với 
chấn thương, cơm áo gạo tiền và những 
giá trị thật ảo nơi quê nhà.

Ai là người có ảnh hưởng lớn đến 
sự nghiệp của hai anh? Các anh luôn 
đồng hành với nhau trong những lần 
biểu diễn. Việc này các anh có xem là 
sự ràng buộc lẫn nhau?

Hai người có sự ảnh hưởng nhiều nhất 
đối với hai anh em chúng tôi là Ông nội và 
Ba. Chúng tôi đã được thừa hưởng những 
yếu tố năng khiếu và sự nghiêm khắc để 
tạo nên sự thành công của ngày hôm nay.

Tiếc mục Sức Mạnh Đôi Tay được đứng 
vẫn ngày càng phát triển như ngày hôm 
nay, yếu tố quan trọng nhất là vì chúng 
tôi là anh em ruột. Luôn luôn đồng hành 

QUỐC CƠ
QUỐC NGHIỆP

cùng nhau đó là sự may mắn lớn nhất của 
anh em chúng tôi. Chỉ có anh em ruột thì 
tiết mục này mới có tuổi thọ lâu bền được 
bởi sự tin tưởng tuyệt đối khi mình giao 
phó cả tính mạng cho người kia. 

Các anh ăn uống, tập luyện thế nào 
để duy trì thể lực? Có bao giờ hai anh 
thử đổi vai trò cho nhau?
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Miss & Mrs Vietnam Europe 2017 là 

Á HẬU 

LÀM ĐẸP LÀ NHU CẦU THIẾT THỰC 
CỦA CUỘC SỐNG HIỆN ĐẠI! 
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XE MÁY
ĐÁNG MUA NHẤT 
THỊ TRƯỜNG 
VIỆT NĂM NAY

Theo danviet, Honda Air Blade, Lead, Winner hay Yamaha NVX, Exciter phiên b n 2018 
là nh ng m u xe máy m i ang r t c yêu thích t i th  tr ng Vi t Nam.

HONDA AIR BLADE 2018
Honda Air Blade 2018 chính th c c phân ph i t i các i lý c a 

Honda  Vi t Nam vào ngày 26/12/2017. Honda cho bi t, ý t ng 
ch  o trong thi t k  Air Blade m i chính là vi c t o ra chi c xe tay 
ga ng c p khác bi t, th a mãn ni m kiêu hãnh c a ng i s  d ng.

T o s  khác bi t v i ý t ng thi t k  quen thu c, Air Blade 2018 s  
h u tem xe m i cao c p, hi n i cùng m t ng h  th  thao. Riêng 
phiên b n Cao c p t  tính còn c kh c lên mình h a ti t 3D l p th  
m i. Trong khi ó logo Air Blade c t o hình kh i n i b t 3 chi u 

c m  crôm sang ch nh.
Còn m t ng h  c a Air Blade 2018 c tích h p màn hình LCD, 

v ch s  n i 3D có kh  n ng ph n x  ánh sáng LED. Các thông s  h u 
ích c hi n th  rõ nét. Ngoài ra, phiên b n k  ni m 10 n m c a Air 
Blade còn ph  l p s n en m  sang tr ng, cùng logo hình l c giác có 
vi n  bao quanh t o c m giác n t ng khó quên.

Tr  phiên b n tiêu chu n, các phiên b n khác c a Honda Air Blade 
2018 u c trang b  khóa thông minh (Smartkey), m t trong 
nh ng công ngh  tiên ti n nh t trên xe máy hi n nay t i Vi t Nam. 
Smartkey giúp Air Blade 2018 t i u hóa kh  n ng ch ng tr m, tích 
h p thi t b  i u khi n FOB giúp m /t t xe máy và nh v  xe thông 
minh, và cách thi t k  th i trang em l i m t hình nh h p d n h n 
cho ng i dùng.

Các thông s  c  khí khác c a Air Blade 2018 không có gì thay i 
so v i phiên b n 2017.

HONDA LEAD 125 2018
S m h n so v i các m u xe máy 2018  trên, Honda 

Lead 125 2018 c Honda bán ra th  tr ng t  u 
tháng 8 n m ngoái. Lead phiên b n m i t o n t ng 
ngay t  cái nhìn tr c di n khi s  h u c m èn nh v  
LED m i, cùng bi u t ng ch  V n i b t phía tr c và 
t m p cao c p.

Ngoài ra logo 3D c t o hình cách i u v i phông 
ch  m i, toát lên nét tinh t , càng làm say lòng ch  
em ph  n  Vi t. Riêng phiên b n cao c p còn s  h u 
h  th ng chìa khóa thông minh (Smartkey) hi n i. 
Còn  phía trong, Honda Lead 125 2018 c nâng 
c p ng c  mang công ngh  eSP.
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HONDA WINNER 150 2018
Honda Winner 150 2018 c Honda Vi t Nam chính th c gi i thi u 

vào ngày 1/12/2017 và bán ra th  tr ng t  ngày 13/12/2017. Xe 
côn tay m i này c cho là có nh ng thay i n t ng em l i 
m t di n m o m i m  trên c  hai phiên b n th  thao và cao c p.

Trong ó, phiên b n th  thao v i các tông màu n n c  b n , 
Vàng, Xanh, Tr ng, có nh ng ng vi n c nh v i màu s c t ng 
ph n, t o hi u ng m nh v  th  giác. Còn phiên b n cao c p có i m 
nh n là màu s n en m , mang v  ngoài uy phong m nh m , em 
l i s  m ch c h n so v i màu s n en truy n th ng.

Ngoài nh ng thay i v  di n m o, Honda Winner 2018 v n s  
h u các tính n ng t i u khác c a phiên b n c  v i b  èn pha LED, 

ng c  PGM-Fi, 150cc, DOHC m nh m  và bánh xe v i ng kính 
l n t o s  khác bi t v i các i th  khác cùng phân khúc.

YAMAHA EXCITER 2018
Cùng th i i m ra m t NVX 155 màu cam en m i, 

Yamaha c ng gi i thi u t i th  tr ng Vi t Nam hai 
phiên b n m i cho dòng xe côn tay n khách nh t c a 
mình là Exciter GP và RC v i nh ng thay i tem xe 
hoàn toàn m i, th  hi n m ch t th  thao và cá tính.

C  th , Yamaha Exciter GP có màu xanh en và Ex-
citer RC có màu cam. C  hai tông màu này u c 
trang trí các tem xe n i b t, t o ra lu ng gió m i so 
v i các m u xe Exciter ã quen thu c trên th  tr ng 
Vi t b y lâu nay.

Ngoài thay i v  di n m o, Exciter 2018 v n gi  
các u i m v  thi t k  nh  c m èn h u mang h i 
th  t  m u xe th  thao YZF-R3, xi-nhan r i có thi t k  
l n, trong khi ng c  xe lo i 4 thì, dung tích 150cc, 
cùng h p s  5 c p ch y m t mà và tr ng s c trên 
các cung ng i.

YAMAHA NVX 155 CAM ĐEN MỚI  2018
Yamaha NVX 155 ABS phiên b n gi i h n v i màu 

cam en m i c nhà s n xu t xe Nh t B n chính 
th c gi i thi u t i th  tr ng Vi t Nam k  t  tháng 
12/2017  chào ón n m m i 2018. Phiên b n 
màu cam en c cho là t ng thêm nét tr  trung, 
giúp kích thích s  h ng ph n và a d ng hóa tùy 
ch n màu s c cho khách hàng i v i dòng xe tay 
ga th  thao NVX. 

Ngoài màu m i, Yamaha NVX 155 ABS phiên 
b n m i v n s  h u các công ngh  hi n i hàng 

u trong làng xe hai bánh hi n nay nh  ng c  
Bluecore m nh m , ti t ki m x ng, tích h p công 
ngh  van bi n thiên ch  ng VVA, chìa khóa Smart-
key v i núm xoay thông minh,  c m s c ti n d ng, 
h  th ng ch ng bó c ng phanh (ABS) và h  th ng 
ng t ng c  t m th i SSS.



ĐẾN ĐÀ NẴNG, 

khách
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Bếp Trang Đà Nẵng có tại những 
địa điểm sau: 

đình)

văn phòng)

Đặt chỗ trước: 01266 771772
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Phương Mỹ Chi tốt nghiệp cấp hai 
loại giỏi

Mới đây, fan hâm mộ cô bé dân ca 
vô cùng thích thú khi nhìn thấy tấm 
bằng tốt nghiệp cấp hai loại giỏi mà 
Phương Mỹ Chi vui mừng khoe trên 
trang cá nhân, đập tan tin đồn ác 
ý, em vì mê đi hát nên bỏ bê việc 
học hành. 

Đã nhiều lần, giọng ca “Quê em 
mùa nước lũ” từng lên tiếng phủ 
nhận thông tin trên và cho biết, 
em vẫn luôn đảm bảo việc học tập 
nghiêm túc ở trường. Trong các kỳ 
học, Phương Mỹ Chi chỉ nhận show 
vào các ngày cuối tuần và luôn nằm 
trong Top đầu có thành tích tốt của 
lớp. Còn những lần hiếm hoi buộc phải đi lưu diễn, cô bé vẫn mang theo 
sách vở để ôn bài và nhờ bạn bè chép bài hộ.

Trước đây, mỗi lần bị đồn bỏ học, Phương Mỹ Chi chỉ lặng lẽ cập nhật 
hình ảnh mặc đồng phục, chụp chung với các bạn học để những người 
yêu mến yên lòng rằng em vẫn đang đến trường đều đặn.

Tăng Thanh Hà tái xuất đầy 
đẳng cấp trong show diễn 
của Đỗ Mạnh Cường

Xuất hiện với vai trò khách 
mời, trong trang phục trắng 
đen đơn giản nhưng vô cùng 
đẳng cấp, nữ diễn viên thu 
hút mọi ống kính máy ảnh bởi 
vẻ ngoài xinh đẹp, sang trọng 
và cực trẻ trung dù đã là mẹ 
của 2 nhóc tỳ.

Sau khi kết hôn, Tăng 
Thanh Hà hầu như rút lui khỏi 
showbiz để chăm lo cho công 
việc kinh doanh và chăm chút 
gia đình nhỏ. Nữ diễn viên rất 
ít khi nhận lời tham gia các sự 
kiện của làng giải trí.

Người đẹp Tamaryn Green đăng quang 
Hoa hậu Nam Phi 

Tân hoa hậu Tamaryn Green vừa tròn 23 
tuổi, cao 1m76, sở hữu ba vòng hoàn hảo, 
gương mặt  xinh đẹp, đường nét toát lên vẻ 
năng động, thông minh. Cô được khen ngợi 
là cô gái tri thức, có lối xứng xử khéo léo. 

Với chiến thắng của mình, Tamaryn 
Green được trao quyền đại diện đất nước 
Nam Phi tham dự đấu trường nhan sắc Miss 
Universe - Hoa hậu Hoàn vũ Thế giới 2018. 
“Bông hồng lục địa đen” hứa hẹn sẽ trở 
thành ứng cử viên nặng ký cho các nhan 
sắc khắp nơi trên thế giới, trong đó có đại 
diện Việt Nam - H’Hen Niê.  

Cuộc sống xa hoa của Lã Thanh Huyền 
- ở penthouse triệu đô, xài hàng hiệu 
và du lịch khắp thế giới

Hiện gia đình cô sống trong một căn 
penthouse triệu đô với những món đồ 
nội thất nhập ngoại đắt đỏ tại Hà Nội. 
Ngoài ra, vì công việc phải đi nhiều nơi 
nên vợ chồng cô mua thêm rất nhiều căn 
biệt thự, căn hộ sang trọng ở những nơi 
khác để mỗi khi đi công tác ở bất kỳ đâu, 
cũng đều được ở “nhà mình”.

Người đẹp thường xuyên được chồng 
tặng những món quà xa xỉ và đi du lịch 
kiểu “sang chảnh” như: ghé thăm những 
địa điểm đẹp nhất trên thế giới, gần đây 
nhất là chuyến du lịch châu Âu kéo dài cả 

tháng trời qua hàng loạt địa danh nổi tiếng; di chuyển trên khoang máy 
bay hạng sang qua các nước, lênh đênh trên biển với du thuyền đắt giá 
nhất thế giới, ở trong những khách sạn 5 sao và tận hưởng khoảng thời 
gian hạnh phúc bên nhau.

Heidi Klum và bạn trai kém 16 tuổi khoe 
ảnh tình tứ

Cặp sao vừa công khai hẹn hò vào 
tháng 4 năm nay khi Tom đến thăm Heidi 
ở trường quay American’s Got Talent. Tom 
Kaulitz, 28 tuổi, là tay guitar của nhóm 
nhạc Tokio Hotel.

Heidi Klum vốn có “duyên” yêu trai 
trẻ. Người đẹp 4 con từng trải qua cuộc 
tình kéo dài 3 năm với doanh nhân Vito 
Schnabel, kém cô 13 tuổi. Trước đó, cô có 
hai đời chồng: Ric Pipino (kết hôn 1997, 
ly hôn 2002) và ca sĩ Seal (kết hôn 2005, 
ly hôn 2014).
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“Bom sex Hàn Quốc” khoe ba vòng gợi cảm trên bể bơi
Trong loạt ảnh thời trang vừa đăng tải, “bom sex gốc Hàn” 
Clara Lee khoe ba vòng hoàn hảo, đốt mắt người hâm mộ. Trên 
trang cá nhân, người đẹp cũng ra sức hiệu triệu: “Mùa hè đến 
rồi. Tập luyện thôi nào”. 
Nổi tiếng vì đường cong gợi cảm, Clara thường xuyên xuất hiện 
trong những trang phục khá “kiệm vải”. 

Song Nhi của “Lộc Đỉnh Ký” - Thiếu Hà 
đổi đời nhờ lấy chồng tỷ phú
Nàng “Song Nhi” và chồng đang chuẩn bị 
kỷ niệm hai năm hôn nhân. Cặp đôi có gần 
một năm tìm hiểu, gắn bó, trước khi quyết 
định về chung một nhà vào 2016. Lý Văn 
Huy - ông xã của Thiếu Hà là nhà buôn có 
tiếng trong giới kinh doanh xe Ferrari, khối 
tài sản lên đến hàng tỷ NDT. Trong khi đó, 
Thiếu Hà đã qua một đời chồng, có hai con gái, cuộc sống sau ly hôn 
của cô rất vất vả. Yêu và lấy đại gia họ Lý, cuộc sống của cô thay đổi 
hoàn toàn. 
Trò chuyện với ký giả, Trần Thiếu Hà tâm sự rằng chính hôn nhân hạnh 
phúc đã góp phần tích cực cho những thay đổi trong cuộc đời cô, đem 
lại cho cô niềm vui sống như hiện tại. Cô cũng tiết lộ, ông xã đặc biệt 
tôn trọng vợ, thậm chí không ngại điều chỉnh bản thân để hai phía 
hiểu nhau hơn. Trong khi đó, thương gia họ Lý nói, trong cuộc sống 
vợ chồng, điều quan trọng nhất chính là sự nhẫn nại và tôn trọng lẫn 
nhau, bản thân ông đề cao điều đó.

Hoa hậu phơi ngực trần ở LHP Cannes bị nghi tự bỏ tiền 
mua vé mời

Ngày đầu tiên của Liên hoan phim Cannes 71 vừa diễn ra 
mới đây, một người mẫu đến từ Trung Quốc đã gây chú ý khi 
gần như phơi trọn ngực trần trên thảm đỏ trong bộ đầm xuyên 
thấu. Danh tính của người đẹp được xác nhận rất nhanh sau 

đó: cô là Hoa hậu 
Du lịch Quốc tế 
Trung Quốc - Triệu 
Hân, 27 tuổi, đến 
từ Đại lục. Vài 
ngày trước khi 
đến Liên hoan 
phim, trên trang 
cá nhân, Triệu 
Hân đã khoe lá 
thư mời của đích 
thân ông Laurent 
Boillot - Giám đốc 
của thương hiệu 
mỹ phẩm quốc tế 
gửi tới cho cô. 

Tuy nhiên, mới 
đây, thương hiệu 
mà Triệu Hân 
nhắc tới đã lên 
tiếng phủ nhận 

việc mời cô tới Cannes. Đơn vị này để lại bình luận ngay dưới 
bài viết của Hoa hậu: “Tất cả những thông tin liên quan tới 
thương hiệu của chúng tôi trong bài viết này đều là sai sự 
thật, gây ảnh hưởng tiêu cực tới hình ảnh của thương hiệu. 
Những thông tin sai lệch về ông Laurent Boillot cũng gây ra 
sự hiểu nhầm. Vui lòng xóa bài viết này trên Weibo càng sớm 
càng tốt. Mong rằng bạn sẽ hợp tác với công ty”. Theo phía 
nhãn hàng, họ không mời Triệu Hân tới Cannes, tuy nhiên 
bằng cách nào đó cô vẫn xuất hiện trên thảm đỏ, với lá thư 
mời của ông Laurent Boillot. 

Bất chấp bị bóc mẽ, người đẹp vẫn rất cao giọng  viết trên 
trang cá nhân: “Khi tôi đã muốn rực rỡ thì không gì có thể 
ngăn cản”. 

Nhiều khán giả cho rằng Triệu Hân đã bỏ tiền mua giấy 
mời để đến Cannes. Trước những đả kích vì sự dối trá của 
mình, Triệu Hân không lên tiếng phản hồi, tuy nhiên cô đã 
lặng lẽ gỡ bài viết khoe việc được mời tới Cannes ra khỏi 
Weibo, theo yêu cầu của thương hiệu. 

Bố con David Beckham khoe ả nh 
cùng nhau siêu yêu khi đi du lị ch ở  
Nhật Bản

Tổ ấm của Beckham có lẽ là một trong 
những gia đình có sức hút mạnh mẽ nhất 
với công chúng toàn thế giới,  khi tất cả 
các thành viên đều sở hữu riêng cho 
mình lượng fan đông đảo. Mới đây, ông 
bố nổi tiếng và cậu cả Brooklyn khiến 
người hâm mộ vô cùng thích thú khi 
khoe hình ảnh cả hai “đưa nhau đi trốn” 

tận đất nước Nhật Bản xa xôi.
Tại đây, bố con Becks đã có dịp đi thăm thú hàng loạt địa điểm nổi 

tiếng cũng như thưởng thức những món ăn mang đậm phong vị của xứ 
sở mặt trời mọc. Nếu David Beckham vẫn dễ dàng “đốn tim” người hâm 
mộ với vẻ ngoài điển trai, phong trần thì nay cậu cả Brooklyn cũng bảnh 
bao không thua kém. Thay vì tụ tập cùng bạn bè, gia đình cựu danh thủ 
thường xuyên dành thời gian rảnh rỗi hiếm hoi để ở bên cạnh nhau. Chính 
điều này là một trong những lý do khiến nhiều khán giả yêu mến mọi 
thành viên của nhà Beckham.
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The word “Be” in the name of Be 
island means “Little” in English. And 
I bet that you can now imagine how 

this island look like through its name. 
With the area of less than 1km2, the 

“little” island is inhabited by only 100 
households with around 450 - 500 people. 
Everyone is family in this small island so 
that you can ask anyone for the house of 
a certain person, the locals here can take 
you right to his or her door. Yes, the name 
of Be island is just so simple as its nature; 

administrative name of the island is “An 
Binh commune”, which means peaceful. 
Don’t you feel how lovely it is now? 

Geographically, Be island is around 4 
miles (7km) away from the Big island of 
Ly Son. The only transport between the 
two islands is the speed boat. The earliest 
boat to Be island is 7a.m and the latest 
one to come back to the main island of 
Ly Son is around 2p.m. There are many 
boats, operated by many companies, 
running every 15 - 20 minutes during a 
day from the main island to the An Binh 
port of Be island. Then you don’t need 
to feel worried on being stranded on a 

strange and isolated island. However, for 
the sake of your timing management, 

of your boat company to truly enjoy your 
discovery. With only 15 minutes and the 
ticket at 30,000 - 40,000 VND/round/ 

safe and sound. 

island is the long array of green electric 
mini-buses, driven by friendly locals who 
always welcome tourists with their bright 
smile and sincerity. Ticket for one ride 
around the island only costs you 30,000 
VND per person. It is reasonable for me 
since the island is not so big. Knowing 
that our group was looking the way to our 
homestay, one young driver with tanned 

house (yes, told you, you can just tell 
them the name and they know exactly 
where to take you to). There is also the 
option of motorcycle renting at 100,000 

ON
E2

 G
O

The summer calls, and your girlfriend has played the song for a 
dream on a tranquil beach, for a blue sky with shining sun and 
for the dance of coconut trees. Don’t wait, take her hands to dive 
yourselves in the beauty of Be Island - Ly Son. The dream will go 
on… Let me tell you about it!

n VINH GAU

Be Island in Ly Son
Collecting sunshine at 
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VND per day but I don’t think it is worth 
it since you can walk around the island so 
easily or the electric mini-bus is adequate 
to serve for your chilling (or lazy) time. 
Our group later did try the electric bus 

small fun. 
Most of tourists don’t stay overnight at 

the Be island since there is few of dining 
or recreation places like the main island. 
But why should we follow the crowd? 
Take your own path and get yourself 
away from the routine would be so much 
more fun. Camping on the sand to enjoy 
a real peaceful night, listen to the song 

to count the sparkling stars, is worth for 
trying, at least once in your life.

The place where I chose to settle 
down is Mom Xuoi beach, 5-minute 
walk from An Binh Port, a truly tranquil 
beach. Don’t get me wrong, this beach 
is a real beauty but since most of tourists 
will come back to the main island after 
a day tour, Mom Xuoi of course returns 
to its dessert look and feel, welcoming 
only local people from surrounding 
houses and handful peace seekers like 

rooms with AC, most of tourists choosing 
to stay overnight at Be island will do the 
camping. You can bring your own tent or 

rent the tent at couples of ten thousand 
for a decent net to shelter. 

Right above my camping site is a 
line of strong and healthy coconut 
trees, where people here hang the 
hammocks, setting some small chairs 
and tables as a very “home-style” rest 
stop for tourists. You can throw yourself 
to the hammock, turning on your 
Spotify, having many sips of fresh sweet 
coconut, letting the wind to blow away 
the summer heat, and slowly waiting for 

that thing in hassle cities like Sai Gon! 
Even the price for coconut is not cheap 
due to complicated transportation from 
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main island, but the taste is so irresistible 

myself nearly drinking coconut juice more 
than water throughout the day. 

BE ISLAND - THINGS TO DO
Get lost in Mural Village An Binh
Who said that Be island is so boring and 

plain? The island has more colors than 
you expect, and those colors are even 
transmitting very meaningful messages. 
You can easily be mesmerized by the 
lovely contrast of this island, where all 
the houses and alleys are so small but 
there are still the large walls for lively 
mural pictures. All pictures here were 
drawn by famous artists under the theme 
of #Borntobewild, a program initiated 
and conducted by International Union 
for Conversation of Nature to call for 

conservation mission. 

Swim for coral colors
OK! Let’s come back to the very 

fundamental activity that all of us would 
like to do at the beach - swimming. Of 
course. Since the island is not highly 
populated and the tourism here is still at 
the very beginning stage, you hence can 
enjoy the clean, cool and beautiful beach 
which can totally refresh your soul and 
swipe away all your worry dusts from the 
urban. Most of tourists will come to Bai 
Ngang for swimming. And if you are not 
in the mood of soaking yourself with sea 
water, you can just get chill on the top of 
the hill formed by black lava stones and 
enjoy the sea breeze. Don’t forget to grasp 
your camera with you, the black color of 
the ground, the blue sky, the white waves 
are all worth for a memorable picture.

And because we all love the lively 
colorful corals, you can ask the locals 
here to ride you on a basket boat to get 

a little bit far away from the seashore for 
snorkeling. One disadvantage point here 
is the lack of professional devices to serve 
for those kinds of activities. You should 
prepare for yourself a combo of mask and 
snorkel to fully enjoy the coral beauty. 

A walk to sunset
The island is really small and you can 

simply follow the main road to have a 

island which is surrounded by a line of 
high protecting walls, Be island has full 
ocean view and the wind can run through 
every single corner of the island. A simple 
walk can bring you closer to the nature 
than you think. 

And no matter that you are going 
alone, or with your friends, don’t miss the 
sunset on Be island. For me, Be island is 
the best place for sunset view in Ly Son. 
The feeling of sitting on black lava stones 
having hundreds of years old, watching 
the last sun rays being dissolved in an 
orange sky and relaxing with the dancing 
leaves of high tall coconut trees will last 
for a long time in your memory. And if 
you want to share anything from your 
heart with your lover, it is so right to say it 
now, in this so romance of nature.  

Enjoy the harvest time
Stay with locals, and do like locals. 

An interesting activity is that you can 

harvest the local produce like peanuts, 
shallots, and especially, garlic. Depending 
on the time you visit the island, you 
can enjoy the garlic harvest in January, 
or the peanuts, corns and shallots the 

of square lands due to the constraint 
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area of the island, then you will not feel 

other areas. The activity is a good fun and 
costs you not much energy though. 

I visited the island in the time for 
peanuts harvest. Right after the harvest 
time of garlic, the farmers here will 
plant the beans and peanuts for the 
next produce season. You will not see 

have to be careful with the thorn of 

Local farmers don’t use chemicals for 

seen organic. The freshly picked peanuts 
can be eaten right away to taste its nice 
sweetness. Our group even begged our 
homestay owner a breakfast with peanut 
sticky rice the day after to fully enjoy our 
farming work. 

Green ride with electric mini-bus
There are approximately ten of electric 

mini-bus running around the island all 
day time. The bus will take you around 
the island and what make it interesting 
is not only the chill time for beautify 
landscape but the way the two buses 
manage to get through corners on the 
small road. It is completely safe, but 
thrilling sometimes. 

The bus route will include Hon Dun 
- one of the ten ancient volcano crates 
in Ly Son and also the only one on Be 
Island; Mui Tau, Bai Ngang for swimming 
and coral watching, and the trail around 
the island for your curiosity about the 
lives of people here. The entire trip will 
take you around 15 minutes and costs 
only 30,000 VND/ticket. 

You eat whatever you have 
There are few dining places on the 

island and all are premised at Bai Ngang 
and An Binh port to serve mostly for 
tourists. Seafood of course is the main 
menu everywhere. For me, the most 
favorite dish is “eat whatever you have”. 

come back home with their day catches. 
Our work is to wait for that time and 

shrimps, etc. and serve ourselves a fresh 
and delectable BBQ meal which does not 
cost us a fortune. 

The second dish I recommend is “cook 
in whatever style you like”. We harvest 
peanuts and can ask for peanut stick rice. 
Or if you are craving for home-style food, 

just ask your homestay owner. It can be 
the simple fried egg, the porridge, or the 
steamed duck… Yes, no kidding. 

One unfortunate thing in my trip is the 
miss of garlic harvest time, and of course 
the famous young garlic salad of Ly Son. 
If you plan to tick check for that dish, plan 
your trip in January. 

24 hours in Be island but my love 
for this little place is so substantial. 
The charming landscape, the peaceful 
atmosphere, the warm people are all the 
great combination for a perfect get-away 
venue. Thanks for this trip, we did have 
a real sunny page for our summer diary. 
What are you waiting for? Let’s pack your 

Be island - Ly Son. 



Ubud is often described as "the real Bali", but 
it’s much more than that. Here visitors will  
discover the soul of Bali and a place that is 
said to have been the shelter of Gods.
n THOA DAU

ON
E2

 G
O



118 u ONE2 fly118 u ONE2 fly

“Ubud is an extraordinary place,” I 
read in a guidebook while waiting to 

just arrived always say they want to 

wanted to visit and these words only 
make my desire stronger.

After I arrive, our car crosses a bridge 
over the sea, which stretches out to 
the horizon, we slowly entered Ubud 
cautiously because of the steep ravines. 
But when we drive down a quiet street 
lined with wooden fences and shaded 
by tall trees, I feel like I can catch my 
breath.

threw it back as obviously the camera 
was not edible or entertaining. However 
the tourist realises his camera is dead.

The most interesting thing here is the 
haunting scene of the temples. Ubud's 
people think the Gods lived somewhere 
in the forest. That's why we can see 
religious statues everywhere, under 
the trees, on rocks, along walkways 
surrounded by old trees. The forest 

with broad leaves. All year round the 
sunshine cannot break through, so there 
is thick moss on each tree which adds 
to the mystery. The scene is even more 
incredible when we see how the largest 
temple is partly hidden by a tree with a 
giant root.

GODS ALSO WALK!
As darkness falls, we head toward 

the main entrance of the forest which 

that we have just emerged from a place 
which most architects would dreamed 
of visiting: on one side is a lovely town 
with bustling shops and over a wall on 
the other side is the green primitive 
forest.

Jalan Raya Ubud is the main road 
of Ubud. It is the longest and busiest 
‘thoroughfare’ although its width is only 
enough for two cars. It runs up a steep 
hill so houses also go up and down. 
There are pretty little souvenir shops that 
would remind many of Hoi An’s old town. 
One more thing, Ubud is considered to 

Instead of a hotel in the town center, 
we have decided to rent a small house 
with two bedrooms to stay for several 
days. There a young man in traditional 
costume who welcomes us at the 
doorstep. In the golden sunlight his 
costume glistens beautifully. So much so 
he looks like a God!

As the heat goes down and the sun 
softens, we walking along a small road 
to the Ubud Monkey Forest. Fortunately, 
it’s just about 200 meters from our 
shelter. How wonderful that a preserved 
forest is part of this lovely town. Although 
it is a forest, there is an area with human 

temples mixed with trees inside and 
a paved walkway covered with moss. 
Monkeys are a star attraction here. 
Monkeys of all ages seem accustomed 

tree to tree as if performing. They hang 

literally everywhere! 

photos of them, but later on we start to 
notice they are very curious about our 

to pay attention and leave anything 
unintended. We suddenly hear a scream 
and look up to see a tourist has been a 
victim of robbery! If it is a valuable item, 

to force the naughty monkey to return it! 
But often it’s very hard to get things back. 
One visitor we meet has had a camera 
taken! After a few minutes, the money 

ONE2 fly u  119 ONE2 fly u  119 

be the origin of Bali traditional crafts 
and art. Balinese people are very 
adept at handicrafts and in addition to 
Hindu culture, they can make lots of 
cool souvenirs. I was told that many 
art collectors come to Bali, particularly 
Ubud, to shop for traditional items. We 
are not art collectors but we were also 
attracted by these wonderful souvenirs, 
which only cost several dollars.

During our stay in Ubud, we rise early 

in Bali is truly  beautiful. I found that at 

plate prepared every morning. Usually, 
the owner makes the plate with a big 
leaf and some small sticks with a variety 

followers believe that Gods drop by every 

feel the same when they visit Ubud!

SOUL OF THE GODS
Although we have a map, we decide 

to wander freely. Around Ubud there 
are 13 villages and on the outskirts of 

picturesque villages out of a movie. 
After a long walk, we saw a small road 
paved beautifully next to a large road. 
We venture on, deeper and deeper into 
the forest, and the scenery begins to 
change. On a small road between rice 

the boutique hotel style with elegant 
design. We were told that those people 
who lived in Ubud for several months 
of the year chose to dwell deep in the 
village, not in the center. 

Chandler lived when she was in Ubud. 
At the end of the road, appeared a small 
village. Wandering around for a while I 
do not see a single person or any shop. 
Houses are very traditional with tiny 
porches and two pillars that simulate 

strangely cute. Suddenly I see a farmer, 
I am happy to say hello and he gave 
me back a smile full of blackened teeth. 
We trade sentences but we cannot 
understand each other. At that time I 
remembered downloading an app with 
basic Indonesian expressions before my 
departure. I burst into laughter. I touch 

out loud in Indonesian and vice versa. 
He sees some available Indonesian 

sentences and touches them and 

can’t talk a lot, but we manage some 
communication and I even manage to 
ask for directions. It 's amazing!

Coming back down the main road, we 

tourism is excellent. One side of the 

other side is an area for guests to drink 

mentioning here all year round rice is 
ripe or green as they hire people to grow 
rice for guests to do sightseeing and take 
photos. In the afternoon sunlight with 
a light breeze from the mountain, it’s 

relax in the peacefulness. 
We continue to wander around. The 

small temples. It’s all so lovely. I guess 

day she rode to the village and then 
every day she found more interesting 
things about the people and the country 
of this beautiful land.

SAVOURING BALINESE CUISINE
Babi Guling, a tasty pork dish, is one 

of specialties of Ubud mentioned in most 
guidebooks. As most people in Indonesia 
are Muslim, they do not eat pork! This 
dish can only be found in Ubud. So while 
spending a few days on Java island, we 
convince ourselves we have to try the 
well-known Babi Guling.

When we arrive at the restaurant, it’s 

full of diners and there's even a long 
queue outside. A waiter says sorry for 
the inconvenience but recommends 
another branch in a deep alley which 
is just a 10-minute walk. I want to try 
the other branch, but the majority of my 
companions stubbornly wait until their 
patience runs out! We’re all too hungry 
so we follow a zigzag path to the other 
restaurant.

As advised, we ordered some foods 
like fried rice, fried pork skins, and more 
pork specialities. Soon we are calling 
for water! The food is delicious but very 
spicy. The spiciest dish is the “Devil's fried 
rice". Its strange name makes us curious 
to know if there is a special ingredient 
inside. It turns out that its name is just 
because of the extremely spicy taste 
that makes everyone pucker their faces 
like a devil when eating!

Anyhow, we have to admit that Babi 
Guling in Ubud is really nice. In spite of 
its spicy taste, its aromatic smell and 
crunchy crust take priority make it a 
favorite for us compared to other hard-
to-eat Indonesian foods.

After four days leisurely walking 
through streets, villages, temples, and 
enjoying a traditional festival, we have 
to leave Ubud with great reluctance. We 
know we will miss the morning ritual of 
sitting by the doorstep to welcome Gods 
dancing in with wind or an afternoon of 
climbing hills to watch the sunset into a 
valley. As I leave I recall the introduction 
in the guidebook to Bali and I realize like 
so many others who have come to Ubud, 
I wish I was staying for longer!



DISCOVERING 
HEAVEN ON EARTH
Jiuzhaigou National Park is an incredible network 

awe-inspiring natural scenery.
n DUC BINH
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Jiuzhaigou literally means "Valley 
of Nine Villages" or “valley with nine 
Tibetan villages.” A nature reserve 
well-known in its many multi-level 
waterfalls and colorful lakes, this place 
is home to more than 100 stunning 
lakes. 

What makes the lakes in the 

lakes is the high concentration of 
calcium carbonate so that the lakes 
and embankments are all covered 
with crystals. Surrounding the area is 
a mountain range which is covered by 
white snow all year round. 

Extremely large and imposing
The Jiuzhaigou valley is part of the 

Min Mountains on the edge of the 
Tibetan Plateau and stretches over 
72,000 hectares. Its elevation ranges 
from 2,000 to 4,500 metres. There are 
three valleys - Rize Valley, Shuzheng 
Valley and Zechawa Valley - which 
form a shape of “Y”. 

It was declared a UNESCO World 
Heritage Site in 1992 and attracts 
millions of travelers every year. In 
August 2017, Jiuzhaigou was hit by 
an earthquake of magnitude 7 on the 
Richter scale. 

The tremendous devastation caused 

lakes often appears as turquoise as 
seawater and sometimes darker. This 
is due to the rich minerals found in the 
limestone ranges. 

From season to season, the always 

The largest and deepest lake in this 
area is Changhai, a crescent shaped 
body of water that is 103 meter deep 
and 7.5 kilometer long. Especially, 
the lake water does not come from 
any river but from snow melting on 
top of the mountains, circulated by 
natural osmosis. According to folklore, 
Changhai lake is home of monsters.

One more destination next to 
Jiuzhaigou worth mentioning, the 
scenic nature reserve Huanglong is 
located in a narrow valley with many 
colorful lakes. It is considered to be a 
fairy land along with Jiuzhaigou and 
together they form a wonderful realm 
of natural beauty.

To get to Huanglong from Jiuzhaigou, 
you have to take a challenging 
100-kilometer journey of hilly, zigzag 

to the mountain. After that you walk 
to Wuhua Hai Lake - one of the most 
impressive lakes in China. Huanglong 
has also been recognized as a World 

by the earthquake left at least 24 dead 
and more than 500 injured. At the 
earthquake time, more than 40,000 
domestic and international visitors and 
more than 20,000 local residents were 
stuck. So local authorities had to use 
helicopters for several days to rescue 
visitors and locals out of the danger 
zone. 

The earthquake not only devastated 
many poetic landscapes, but it also 
deformed the majestic 20m high 
and 320m wide waterfall, Nuoriliang 
- one of China's most outstanding 

became one of most famous symbols 
of the Jiuzhaigou's geological collapse. 
Until now, the mud, brick and stone 
from above still silently washes down. 
It is extremely dangerous, so visitors 
are not allowed to go close. 

Jiuzhaigou closed after the 
earthquake but re-opened earlier this 
year. However, both domestic and 
international visitors could visit parts 
of the area. Locations such as Long 
Lake, Mirror Lake, Five-Color Pond and 
Shuzheng lakes were all accessible.

The masterpieces of nature
Water in Jiuzhaigou's natural 
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Heritage by UNESCO.
It's really hard to get to Wuhua Hai 

Lake when you have to up and down 
hills for a journey of about 7km in very 
cold weather. The mean year round 
temperature is about 7-8 degrees 
Celsius. Along the journey, some 
visitors can take a rest after every few 
hundred meters and breathe oxygen 
provided by roadside services! But 
upon arrival, rest assured, all the hard 
work suddenly vanishes.

Wuhua Hai Lake in Huanglong is 
formed from mineral deposits. Thanks 

and forests on the lake, it can be 
luminescent and multicolored. Its 
magical beauty can be discovered at 
every time from every corner. There 
is also a temple close to the lake. The 
wonderful scenery will make you feel 
like we are at the top of a mountain 
covered with snow.

Services with more conveniences
The path from Jiuzhaigou to 

Huanglong will soon become easier 
with the opening of a tram. Tourists 
will not have to spend hours trekking 
on foot but just spend 20 minutes 
on the tram as it travels from the 

mountain to the lake. It is expected 

into operation to serve tourists.

to Chengdu - the capital of Sichuan 
province. Then you can continue for 
more than 400 kilometers by bus (about 
8-10 hours) to arrive at the hotel near 
Jiuzhaigou park.

The Chinese Government has 

developed a 463-kilometer railway 
line and modern train that will travel 
at 350 kilometers per hour between 
Lanzhou (the capital of Gansu Province) 
to Chengdu through Jiuzhaigou. 

This project will greatly shorten the 
time from Lanzhou to Chengdu from 21 
hours now to four hours. Particularly, it 
will take one hour to travel to Heaven 
on Earth from the capital of Sichuan.
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L ’ A l y a n a 
N i n h  V a n  B a y
a r r i v a l  i n  p a r a d i s e
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Where the jungle meets the sea... says the L'Alyana 
website and I could not better describe what awaited 
us in the beautiful bay of Ninh Van Bay. The private 
bay, home to the sprawling luxury resort of L'Alyana, 
is about 30 minutes' drive south of the center of Nha 
Trang. The resort is passionately hugged by jungle and 
ocean, so the bay can only be reached by boat. That's 
why the resort's reception is located on the opposite 
shore. From the open-air reception with breathtaking 
views, your L'Alyana stay will start with a 15-minute 
crossing. And we can tell you - it really feels like a trip 
to paradise.

Arrived in the bay, a resort that was so incredibly 
lovely and thoughtfully integrated that we felt right at 
home. All villas are very discreet and naturally designed, 
so we never had the impression to fi nd ourselves in a 
constructed resort. Whether restaurant, hotel bar, spa 
area or fi tness rooms - every single one "disappears" 
almost in its natural environment. Everywhere, almost 
always had the feeling of being completely private and 
on our own.

Following the resort’s designing ideas, L'Alyana has 
put a lot of emphasis on open and spacious design and 
the use of natural materials so that you are in contact 
with nature in every moments. Specially, L'Alyana is 
one of the few luxury resorts in the world that, with 
its open design concept, also disregards keys and key 
cards. This may sound weird for one or the other, but 
we can confi rm that this also contributes to the feeling 
of freedom you might feel at L'Alyana Ninh Van Bay 
resort. A part from the fact that the buildings are 
already placed very fairy, your villa is depending on the 
type of villa but also again separated by a long wooden 
staircase or high bamboo doors from the rest of the 
resort, so not even the need for a lockable door.

HILL ROCK, LAGOON OR BEACH VILLA - IT'S 
YOUR CHOICE!

 In the luxury resort L'Alyana, you live exclusively in 
beautiful and spacious areas. There are three villa types 
to choose from: Hill Rock Pool Villa, Beach Front Pool 
Villa and Lagoon Pool Villa. We were invited to one of 
the Hill Rock Pool Villas by L'Alyana and whoever saw 
our Insta Stories knows how speechless we were at 
seeing them when we fi rst entered. 

During our five-week trip to Vietnam, Benni and I 
also spent two memorable nights at the luxury resort 
L'Alyana Ninh Van Bay in Nha Trang. The luxury 
resort of L'Alyana has shown us once again what 
the scenic nature of Vietnam is to be discovered and 
what wonderful country we are touring. While we felt 
on our boat trip to have found our personal paradise 
in the mountains and small villages of Vietnam, we 
could feel the beauty of the country again far away 
from the turbulent everyday… 
n Photo @howimetmyoutfi t
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A wooden staircase leads you a few 
meters into the jungle in a kind of tree 
house, which extends over three levels 
and 90 square meters. Can you imagine 
the feeling of caressing the warm, soft 
wood in a sauna? Or the feeling of 
the pleasant smell and the cozy warm 
atmosphere would be like? Most likely 
we would describe the atmosphere 
in the Hill Rock Villa so well. You just 
want to run barefoot.  Add to that the 
gentle rustle of the leaves around and 
the smell of the sea, which is carried 
through the windows in the morning. 
A massive rock in the back gives you 
the feeling of security and security 
and is always creatively staged as a 
natural design element. For example, 
the bathtub is only separated by an 
almost invisible pane from the rock wall 
directly behind it. Towards the front, 
tropical trees and shrubs off er complete 
discretion without you even feeling 
locked up for a moment. Get naked! 
The view of the breathtaking bay can be 
enjoyed even more than ever from the 
elevated position. With white mosquito 
nets and only fi ve steps from the bed 
to the private, glittering blue pool, this 
is the perfect way to create a place of 
wellbeing. This is the Hill Rock Pool Villa. 
And you see - we fell head over heels in 
love with our villa at fi rst sight.

In addition, we were allowed to 
take a look in one of the ground fl oor 
Lagoon pool villas - the style is very 
diff erent, but just as stunning. Here 
you can, for example, Enjoy outdoor 
bathing in a freestanding natural stone 
bath, literally jump from your bed into 
your own private pool, or gaze out over 
the lagoon, beach and ocean from the 
spacious sun terrace. Just like the Hill 
Rock Pool Villas, the Lagoon Pool Villas 
have one bedroom and have an area 
of approximately 126 - 150 square 
meters. However, there are also three 
Grand Lagoon Pool Villas, each with two 
bedrooms and an area of 236 sqm and 
Beach Front Pool Villas with a bigger 
area to discover. 

Since the beach front pool villas were all 
booked, we could unfortunately not catch 
a glimpse in one. As already mentioned - 
privacy is very important at L'Alyana and 
so none of the villas is visible. The Beach 
Front Pool Villas are with two bedrooms 
each in an area of 185 sqm.

Each villa also has a butler, who is at 
your disposal for any request.   Imagine, 
if you are waking up in bed and want 
to have a lazy breakfast, you can have 
a sumptuous breakfast delivered to your 
own villa (of course we did). But also 
do not miss the breakfast buff et at the 
restaurant. It is more like a breakfast 
feast with the best view and everything, 
really everything you can imagine. We 
still long to return to this breakfast buff et 
again and again.   

DO NOT DREAM IT, THINK IT! 
L'Alyana leaves nothing to be desired 

in its range of activities and excursions 
from sports activities, such as hiking 
and diving, to cultural insights into 
Vietnamese traditions, or romantic 
picnics and dinners in extraordinary 
locations. On a small, traditional fi shing 
boat with sunset on the beautiful sea, 
we have experienced two moments 
together that could not be more romantic 
and unforgettable. Speaking of romance, 
L'Alyana is also ideal for honeymooners 
with its special attention to privacy and 
tranquility. In any case, if we dare to 
trust each other, we already know where 
we are headed. 

Of course, families do not miss out - at 
the resort beach. In addition, there are 
several excursions that are suitable for 
the whole family. And those who like 
to explore the surroundings on their 
own can use mountain bikes for free. 
Incidentally, we can recommend a trip 
to the tumultuous city center of Nha 
Trang. An on-site L'Alyana boat shuttle is 
available for you to transfer every day at 
specifi c times.

WHEN SHOULD YOU GO?
 Of course, immediately!!! No, fun 

- here you can read all about the 
ideal travel times for Vietnam. We can 
wholeheartedly recommend a stay at 
L'Alyana Ninh Van Bay Resort. Although 

it is an absolute luxury resort, which not 
only lacks nothing, but rather exceeds 
all expectations, the prices are relatively 
cheap depending on the season and villa 
size (2-5 persons). 

Tip: If you do not want to invest in 
a full week luxury resort, but still feel 
like spending some memorable days 
at the L'Alyana Resort, do it like us and 
spend a few more days in the coastal 
town of Nha Trang. There are numerous 
hostels and middle-class hotels that do 
not overstrain your wallet. Speaking of 
costs, there is one more thing we want 
to mention. You must be aware that you 
are in a remote resort and you can not 

A little tip: In all villas you will of 
course fi nd all the amenities, coff ee 
and tea, but above all, it has the most 
delicious biscuits in the world and 
the best anti-mosquito lotion we 
have ever found. So, we put half a 
liter of lotion into a plastic bottle 
and took it on our road trip.
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easily provide your own meals and drinks. 
The food is excellent, but the prices are much higher 

than usual for Vietnam. In any case, be sure to plan a bit 
more budget for your food experience - because even if 
you plan on making day trips to the city several times, 
you'll soon fi nd that L'Alyana is such a beautiful place 
that you Do not really want to leave anymore. 

L'Alyana Ninh Vân Bay
Email: reservation.nvb@lalyana.com
Website: www.lalyana.com
T: +8458 3624 964, +84905223966



128 u ONE2 fly

ON
E2

 G
O

ONE2 fly u  129 

Searching for paradise in 

n BY HUYNH HOA
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The charming mermaid of Kuala 
Terengganu
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The fascinating culture of Kota 
Bharu
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l THIS SUMMER, SWIM SAFELY
As summer arrives, this is the ideal time 

for sailing and swimming in the sea, or 
spending the day at the pool or a water 
park... But all of these destinations have 
their dangers. Kids if unsupervised are at 
risk of drowning, especially those who 
do not know how to swim or those who 
swim not well. But people of all ages and 
all swimming abilities need to pay close 
attention. We advise reading the following 
tips to prevent worst case scenario. 

Identifying risks
There are many factors that result in 

drowning. An inability swim, limited self-
esteem, lack of supervision from life guards 
and adults, excessive intake of alcohol 
before entering the pool. Most children aged 
one to four years old are prone to drowning 
in swimming pools due to a lack of caution/ 
attention of adults. Teens are often daring 
enough to wade into lakes and canals, but 
they do not know how to swim well, or at 
all; sometime they become very tired when 
swimming in deep or wide rivers... 

Adults have more drownings in the sea. 
Many can perhaps swim well but they are 
subjected to big waves, dragged by the tide 
or current away from the shore; they may 
ignore the warning signs: strong currents, 

dangerous waves... No matter how good 
a swimmer if you partake in water sports 

or board any kind of boat, vessel, etc,  you 
must wear life-vest.

Minimize the risk of drowning at home
If you have a swimming pool at home, 

you should erect a four-way fence to prevent 
young children or infants from falling into 
the water. Experts suggest that fences with 
self-closing and self-locking doors with pegs 
out of children’s reach are optimal. You need 

out of the pool so that children do not play 
without adult supervision.

Know about ocean safety
Many beaches have no lifeguards, 

so visitors need to protect themselves. 
When you arrive at a beach, you need to 

swim parallel to the shoreline if entering 
the waters, always accompanied by at least 
one person when entering the sea; keep an 
eye out for children and poor swimmers; 
avoid swimming near rocks and know your 
strength and ability.

When practicing or playing any water 
sport, inform your family/ friends of your 
schedule before you start. You also need 

to have a companion who is healthy and 
a good swimmer, or be in the company 
of knowledgeable local people, who have 
expertise in water support. Do not forget 
to get climate information before entering 
the water.

Choose a standard life vest
Certain life jackets are designed to keep 

your head above water to help you breathe; 
adult-sized life jackets will not work for 
children; to work correctly, a life jacket must 

chin or ears to slip through; life jackets 
should be tested for wear and buoyancy at 
least once a year; a life jacket, especially 

survive in cold water.

Drowning on land
A person may die from drowning even if 

he or she is rescued and taken ashore, as 
water spills into the lungs causing the body 

is most likely to occur in children, so parents 
need to monitor their children playing in 
the water, and they should take them to 
hospital, clinic or emergency medical facility 
immediately if the child is experiencing 
abnormalities including: coughing, 
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pain, dizziness, mood change.

Know how to recognize an emergency
You should not ignore any person who is 

underwater or out in the water: A swimmer 
in distress may still try to swim, but make 
no forward progress. If they are not helped, 
they will become an "active" drowning 
victim. Active drowning victims may try 
to press down with the arms at the side in 
an instinctive attempt to keep their head 
above water. Active victims will become 

motionless and face down under or near 
the surface of the water.

Know how to respond to an emergency
If you notice someone is missing, always 

drowning, reach for them from land or 

If you enter the water, they may panic 
and latch on to you, dragging you down 
with them. Always call 114 in Vietnam 
(or know the emergency number of the 

personnel, if possible. While waiting for 
rescue personnel, the operator will advise 
on how to handle a particular situation 
when someone drowns.

l Checking-in on FaceBook may be a 
security risk!

In the pre-Internet era, vacations were 
judged by the quality of the memories that 
we brought home in our mental carry-ons. 

photos and receive the admiration of the 
people around. Today, a successful trip is 

Threats from social networking

reporting, chronicling, and recording our 

a moment and look at some of the real 
dangers of over-posting your vacation snaps 
on social media. We’re not talking about the 
risk of boring your friends, but the possibility 
of leaving your home open to theft!

letting people know that your home is 
ready to be burgled. Every time you check 
in at famous destination, or post a photo 
of your meal at premium restaurant, you’re 
using a digital bullhorn to announce that 
your apartment is empty. And if you tag 
friends in those photos, you compromise 
their safety as well. 

If you’re compelled to share every perfect 
moment of your trip in real-time, make 
sure you’ve got your social media privacy 
settings on lockdown and someone to keep 
an eye on your house.

Digital Detox
Why not take a digital detox o holiday (so 

can post vacation pictures. Don’t check in 

plans, or share any pictures while on your 
trip. 

l 

visit Sa Pa
At present, the fee rates for routes and 

follows:

VND / person / time / route.

points: ancient tea forest at an altitude of 

Children under 16 years old are not 

l Sa Pa Town, Fansipan station to be 
linked by train

in Vietnam has been linked up to the 

launched, bringing tourists a new travelling 
experience. 

mountain rail routes in the country. The train 

per hour. The rail route will shorten tourists’ 

risky mountainous roads to four minutes by 
train through valleys, viaducts and tunnels 

villages as well as nature.
The two carriages have been designed 

has classic European interiors with antique 
lights, ceiling fans and huge glass windows.

l The Ocean Suites at the Ocean 
Resort Danang are now open!

6 and 9 stories respectively, featuring a 

two-bedroom apartments in king-size and 

have fully-equipped kitchens, washing 

private balcony…

the best luxury serviced apartments.

reservations@theoceanvillas.com.vn
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Vietjet tổ chức Đại hội đồng cổ đông 
thường niên 2018

Vietjet đã tổ chức thành công Đại hội đồng 
cổ đông thường niên năm 2018 với sự tham gia 
của 91,74% cổ đông và tỷ lệ biểu quyết đồng 
thuận cao với toàn bộ các nội dung nghị sự. Theo 
báo cáo của ông Lưu Đức Khánh - Giám đốc điều 
hành, công ty đã có một năm 2017 thành công 
trên mọi phương diện. Tính đến cuối năm 2017, 
Vietjet khai thác 38 đường bay trong nước và 44 
đường bay quốc tế kết nối các thành phố chiếm 
tới hơn 1/2 tổng dân số toàn cầu. Hãng đã vận 
hành 98.805 chuyến bay, chuyên chở 17,11 triệu 
hành khách, tăng 22% so với năm 2016. Các chỉ 
số an toàn khai thác bay, khai thác mặt đất ở 
mức tốt nhất trong khu vực, độ tin cậy kỹ thuật 
đạt tới 99,66%, mức cao nhất với đội bay Airbus 
A320/321. Năm 2018, Công ty đặt kế hoạch 
doanh thu hơn 50.970 tỷ đồng và lợi nhuận hơn 
5.800 tỷ đồng, tăng lần lượt hơn 20,5% và 10% 
so với thực hiện 2017. Đặc biệt, Hội đồng quản 
trị tiếp tục trình đại hội và được cổ đông thông 
qua tỷ lệ cổ tức năm 2018 là 50%. 

Vietjet organized 2018 Annual General Shareholders Meeting
The Annual General Shareholders Meeting 2018 of Vietjet successfully took place with the participation of 91.74% shareholders and high approval 

ratings for all issues of the AGM. According to a report presented by Mr. Luu Duc Khanh - Managing Director of Vietjet - on behalf of the Board of 
Management, company had a successful year in all aspects in 2017. Till the end of 2017, Vietjet operated 38 domestic routes and 44 international routes 
connecting the cities of more than a half of the world’s population. The company operated 98,805 safe fl ights, transported 17.11 million passengers, an 
increase of 22% over 2016. Indicators of operation safety, ground operation were at the highest of the region, the technical reliability reached to 99.66%, 
the highest level for the Airbus A320/321 fl eet. In 2018, the company plans to have VND50,970 billion revenue and VND5,800 billion profi t, increases of 
20.5% and 10% respectively compared to those of 2017. Especially, Board of Directors continued to submit to and get approval from the shareholders 
to increase the dividend payment of 2018 to 50%.

Vietjet tổ chức Hội nghị An toàn Chất lượng thường niên
Ủy ban An toàn Vietjet đã tổ chức Hội nghị An toàn Chất lượng 

thường niên dưới sự chủ trì của Tổng Giám đốc Nguyễn Thị Phương 
Thảo và Phó Tổng giám đốc Tô Việt Thắng. Hội nghị nhằm tổng kết tình 
hình đảm bảo an toàn - chất lượng năm 2017, đề ra kế hoạch hành 
động, đánh giá mục tiêu và các chỉ số an toàn trong năm 2018.

Vietjet organized Annual Quality Assurance Conference
Vietjet Safety Committee organized the annual Quality Assurance 

Conference under the leadership of Madam - CEO Nguyen Thi Phuong 
Thao and Vice President To Viet Thang. The conference aimed at 
reviewing the quality and safety in 2017 as well as developing action 
plans, evaluating targets and safety indicators for 2018.

Vietjet nhận giải “Hãng hàng không tăng trưởng khách hàng nhanh nhất 
khu vực” và “Thương hiệu mạnh Việt Nam 2017 - 2018”

Với tốc độ tăng trưởng ấn tượng năm 2017 và chiến lược phát triển mạng bay 
rộng khắp, Vietjet đã đón nhận giải thưởng "Hãng hàng không tăng trưởng khách 
hàng nhanh nhất khu vực" do Changi Airport trao tặng.

Trước đó, Vietjet tiếp tục được vinh danh giải thưởng Thương hiệu mạnh Việt 
Nam 2017 - 2018. Đây là giải thưởng uy tín thường niên, do Thời báo Kinh tế Việt 
Nam phối hợp với Cục Xúc tiến Thương mại (Bộ Công thương) tổ chức, nhằm tôn 
vinh các doanh nghiệp Việt Nam có thành tích xuất sắc trong hoạt động sản xuất, 
kinh doanh, nỗ lực vì sự phát triển của cộng đồng, đặc biệt tiên phong tiếp cận với 
xu thế phát triển của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0.

Vietjet received the “Top Airlines by Absolute Passenger Growth in 
Southeast Asia” Award and “2017 - 2018 Vietnam’s Top Branding Award”

With the impressive growth rate in 2017 and a strong strategic development 
of network, Vietjet recently received the “Top Airlines by Absolute Passenger 
Growth in Southeast Asia” award from Changi Airport.

Before that, Vietjet was honored to receive the 2017 - 2018 Vietnam’s Top 
Branding Award. This is a prestigious award presented by Vietnam Economic 
Times in collaboration with 
the Department of External 
Trade (Ministry of Industry and 
Trade) to honor Vietnamese 
enterprises with outstanding 
achievements in production 
and business, community 
development and pioneering 
approach to the development 
trend of the Industrial 
Revolution 4.0.
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Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa thăm và chúc phúc Vietjet  
Đức Pháp Vương Gyalwang Drukpa đã có chuyến thăm và chúc phúc Vietjet. Đức Gyalwang Drukpa đã chia sẻ về mối nhân duyên đặc biệt giữa Vietjet 

với Truyền thừa Drukpa. Ông hy vọng mối nhân duyên này sẽ tạo những năng lượng tích cực để xây dựng một thế giới tốt đẹp hơn, trong nỗ lực bảo vệ 
môi trường và nâng cao trách nhiệm cộng đồng của mỗi tổ chức, cá nhân. Ông cũng gửi lời chúc và ban phước đến toàn thể CBNV Vietjet.

Gyalwang Drukpa visited and gave blessings to Vietjet
His Holiness Gyalwang Drukpa paid a working visit and gave blessings to Vietjet. His Holiness shared the special affi  nity between Vietjet and His 

Lineage. He hoped this trip would create positive energies to build a better world in the eff ort to protect environment and to increase the social 
responsibility in each and every individual as well as organization. In His visit, His Holiness also sent blessings to all Vietjet employees.

Vietjet, HDBank mang nụ cười tới các bạn trẻ khuyết tật TP.HCM 
Tổng giám đốc Nguyễn Thị Phương Thảo cùng cán bộ, nhân viên Vietjet, HDBank đã có chuyến từ thiện, thăm 

hỏi, tặng quà dành cho các bạn học viên tại Trung tâm Bảo trợ, dạy nghề, tạo việc làm cho người tàn tật TP.HCM. 
Với mong muốn mang lại những giá trị tốt đẹp và góp phần chia sẻ trách nhiệm đối với cộng đồng, xã hội, 

chuyến thăm đã trở thành một món quà ý nghĩa dành cho các học viên khuyết tật tại đây trong dịp nghỉ lễ 
30/4 và 1/5.

Vietjet, HDBank brought smiles to the disable youth in HCMC
Madam CEO Nguyen Thi Phuong Thao along with Vietjet staff s visited the students of Ho Chi Minh City Center 

for Vocational Training and Job Creation for the Disabled.
With the purpose of bringing the best values and contributing to the social responsibility, this visit is a 

meaningful gift to the disabled students during the national holiday April 30 and May 1.

Đồng hành cùng “Âm vọng 
sông Hương” tại Festival Huế 
2018

Đây là chương trình văn hóa 
nghệ thuật đặc biệt nằm trong 
chuỗi các hoạt động chào mừng 
Festival Huế 2018. Là đơn vị đồng 
hành, Vietjet cùng Ban tổ chức đã 
mang tới những tiết mục văn nghệ 
đặc sắc giàu tính nghệ thuật dành 
cho hơn 3.000 khách mời đến từ 
các bộ ngành, các tổ chức quốc 
tế, chính quyền địa phương và 
người dân xứ Huế tham dự, cùng 
hàng triệu khán giả xem trực tiếp 
chương trình trên VTC1 và VOV.

Sponsored for “The Voice 
of Huong River” event at Hue 
Festival 2018

On April 29 in Hue, within the 
framework of Hue Festival 2018, 
the cultural and artistic event 
with the theme “the Voice of 
Huong River” took place. Being 
the partner of the event, Vietjet 
collaborated with the event 
organizers to bring special artistic 
and meaningful performances to 
more than 3,000 guests from both 
domestic as well international, 
and millions of viewers on VTC1 
and VOV channels.
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Lãnh đạo Vietjet thăm và làm việc tại 
Đài Loan

Phó chủ tịch HĐQT Nguyễn Thanh Hùng và 
đoàn công tác đã có chuyến thăm, làm việc 

và diện kiến 
Phó Thủ tướng 
Đài Loan - ông 
John Deng; Bộ 
trưởng Bộ Giao 
thông Vận tải 
- ông Hochen 
Tan cùng các 
lãnh đạo cấp 
cao trong Chính 
phủ, Cục Hàng 
không; làm việc 
với các đối tác 
như tập đoàn 
Cathay Financial 
Holdings, tập 
đoàn tài chính 
Shin Kong, 
Hãng hàng 
không Far 

Eastern Air Transport và MRO. Chuyến đi nhằm 
tăng cường các cơ hội hợp tác đầu tư, du lịch, 
giao thương giữa Việt Nam và Đài Loan. 

Cũng nhân dịp này, đoàn công tác cùng Đại sứ, 

Trưởng phòng Văn hóa Thương mại Việt Nam tại 
Đài Loan - ông Trần Duy Hải đã đến tham dự và 
tham quan gian hàng của Vietjet tại Hội chợ Du 
lịch Đài Bắc 2018.

Leaders of Vietjet and delegates paid a 
working visit in Taiwan

Vice Chairman of Vietjet - Nguyen Thanh 
Hung and delegates paid a working visit 
in Taiwan. Important meetings were held 
with the participation and witness of Vice 
President of Taiwan - Mr. John Deng, Minister 
of Transportation - Mr. Hochen Tan, along with 
other senior leaders and important partners such 
as Cathay Pacifi c Holdings Financial Group, Shin 
Kong Financial Groups, Far Eastern Air Transport 
and MRO. This visit aimed at strengthening the 
cooperation of the two countries in investment, 
tourism and trade.

Also during this special occasion, the 
delegates along with Vietnam Ambassador and 
Head of Culture and Commerial in Taiwan - Mr. 
Tran Duy Hai visited Vietjet's booth  at Taipei 
Tourism Expo 2018.

Công bố chương trình khuyến mãi hè “Đá phải say - Hè phải bay”
Tưng bừng đón hè, từ nay đến 31/7/2018, Vietjet dành tặng chuỗi ưu 

đãi lớn nhất trong năm “Đá phải say - Hè phải bay” với hàng triệu vé siêu 
tiết kiệm giá chỉ từ 0 đồng vào khung giờ vàng 12h - 14h tại website www.
vietjetair.com. Vé khuyến mãi áp dụng trên tất cả đường bay trong nước 
và quốc tế đến Seoul, Busan, Daegu (Hàn Quốc)/ Hong Kong/ Cao Hùng, 
Đài Bắc, Đài Trung, Đài Nam (Đài Loan)/ Singapore/ Bangkok, Phuket, 
Chiang Mai (Thái Lan)/ Kuala Lumpur (Malaysia)/ Yangon (Myanmar)/ 
Phnom Penh, Siem Reap (Campuchia) cho thời gian bay từ 20/8/2018 – 
31/12/2018. Cạnh đó, hãng cũng tổ chức nhiều hoạt động hè thú vị trên 
các chuyến bay.

Announced the summer promotional program “Free up your 
summer with Vietjet”

Jubilantly welcome summer, from May 9th until July 31st, 2018, Vietjet 
off ers the biggest promotion of the year “Free up your summer with 
Vietjet” with millions of super promotional tickets priced only from VND0 
during the golden hour from 12:00 to 14:00 (GMT+7) on website www.
vietjetair.com. The promotional tickets are applied for all domestic and 
international routes to Seoul, Busan, Daegu (South Korea)/ Hong Kong/ 
Kaohsiung, Taipei, Taichung, Tainan (Taiwan)/ Singapore/ Bangkok, 
Phuket, Chiang Mai (Thailand)/ Kuala Lumpur (Malaysia)/ Yangon 
(Myanmar)/ Phnom Penh, Siem Reap (Cambodia) with fl ight period from 
August 20th to December 31st, 2018. Besides, the airline organises many 
exiciting in-fl ight services for summer.

Tổ chức Hội nghị đại lý tại Hàn Quốc và Miền Trung, Miền Bắc…
Mới đây, Vietjet đã phối hợp cùng GSA Hàn Quốc tổ chức Hội nghị đại lý 

tại 3 thành phố Seoul, Busan và Daegu. Hội nghị đã cập nhật chính sách 
thương mại, hướng dẫn, giải đáp câu hỏi về đặt vé thông qua GDS/BSP 
cho hơn 230 đại lý tại đây. Cùng thời điểm tại Hòa Bình, Hội nghị đại lý 
khu vực Miền Bắc với chủ đề: Sáng tạo - Kết nối bầu trời cũng đã được tổ 
chức thành công với sự tham gia của 200 đại lý và khách mời. Vietjet - Chi 
nhánh Miền Trung cũng đã tổ chức thành công chương trình Hội nghị đại lý 
tại Nha Trang, Huế, Tây Nguyên với sự tham sự của hàng trăm khách mời 
là các đại lý, công ty du lịch, đại diện sở du lịch các tỉnh, đại diện cảng vụ 
Hàng không tại sân bay quốc tế Cam Ranh, Phú Bài... Hội nghị tổng kết kết 
quả đạt được năm 2017, triển khai kế hoạch 2018 và vinh danh các đại lý 
Top đầu năm 2017.

Organized Agency Conference in South Korea, Central and North 
regions

Vietjet cooperated with GSA Korea to organize the Agency Conference 
in Seoul, Busan and Daegu in April. This conference aimed at updating 
the trade policy and providing guidance on the GDS/BSP booking process 
to more than 230 agencies. Also in April, Vietjet organized the Agency 
Conference with the theme “Innovation - Connecting the Sky” in the 
Northern region. More than 200 agencies and guests participated in 
this event. Vietjet’s representatives from the Central region organized 
the Agency Conference in Nha Trang, Hue, Highland region with the 
participation of hundreds of guests, agencies, travel agency companies, 
representatives of provinces’ tourism administrations, and representatives 
of Cam Ranh, Phu Bai airports… The conference aimed at fi nalizing 2017 
results and implementing 2018 sales plan, as well as honoring top 
agencies in 2017.
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Vietjet và Công ty Du lịch H.I.S (Nhật Bản) tăng cường hợp tác
Đoàn công tác Công ty du lịch H.I.S - Nhật Bản đã có chuyến thăm 

và làm việc tại văn phòng Vietjet. Tại buổi làm việ, hai bên đã thảo 
luận về việc tăng cường hợp tác phát triển du lịch thông qua các 
đường bay thẳng giữa Việt Nam và Nhật Bản mà Vietjet sẽ mở trong 
thời gian tới. H.I.S là một trong những công ty tổ chức tour du lịch 
hàng đầu của Nhật Bản với gần 300 đại lý trong nước và quốc tế.

Vietjet and H.I.S (Japan) to strengthen cooperation
The delegation of H.I.S Travel Organization (Japan) paid a working 

visit to Vietjet. At the meeting, the two parties discussed about 
strengthening the cooperation in tourism development through 
direct fl ights between Vietnam and Japan which Vietjet will open 
in the coming time. H.I.S is one of the leading travel organization 
in Japan with more than 300 domestic and international agencies.

VTC tổ chức lễ tốt nghiệp tiếp viên
VTC đã tổ chức Lễ tốt nghiệp tiếp viên cho học viên các khóa 53, 54, 55, 56, 57 tại Trụ sở Công ty. Tại buổi lễ, Phó Tổng giám đốc Lương Thế Phúc, Phó 

Tổng giám đốc Tô Việt Thắng đã đại diện Ban lãnh đạo Công ty gửi lời chúc mừng đến các học viên hoàn thành khóa học, và tin tưởng các học viên sẽ tiếp 
tục phát huy những giá trị tốt đẹp của Vietjet đến với hành khách.

Vietjet Training Center organized graduation ceremony and induction course
Vietjet Training Center organized the Graduation Ceremony for Cabin Crews Batch 53, 54, 55, 56 and 57.  At the ceremony, on behalf of the Board of 

Management, Vice President Luong The Phuc and Vice President To Viet Thang congratulated the trainees on completing the course and trusted them to 
promote Vietjet’s good values to the passengers.

Khai trương đường bay Bangkok - Krabi
Ngày 5/4/2018, Vietjet Thái Lan chính thức khai 

trương đường bay Bangkok - Krabi với tần suất 2 
chuyến/tuần. Chuyến bay đầu tiên mang biểu tượng 
du lịch Thái Lan “Amazing Thailand”, khởi hành từ 
Bangkok đến sân bay quốc tế Krabi đã được lãnh đạo 
tỉnh, sân bay Krabi, đại diện của Cơ quan Du lịch Thái 
Lan và các khách mời chào đón và tặng hoa. 

Launched Bangkok - Krabi route
On April 05, Vietjet Thailand offi  cially launched 

the new route Bangkok - Krabi with the frequency of 
2 fl ights per week. The inaugural fl ight bearing the 
logo “Amazing Thailand” departed from Bangkok to 
Krabi Airport was welcomed by the provincial leaders 
along with representatives of Thailand Tourism 
Organization and guests. Also on this occasion, plenty 
of activities were organized with interesting gifts to 
the passengers onboard.

Vietjet chính thức khai thác đường bay thẳng đến Osaka - Nhật Bản 
 Vietjet sẽ chính thức khai thác đường bay kết nối thủ đô Hà Nội với thành phố Osaka (Nhật 

Bản) từ ngày 08/11/2018.
Đường bay Hà Nội - Osaka dự kiến sẽ được khai thác khứ hồi hàng ngày với thời gian bay 

mỗi chặng hơn bốn giờ bằng tàu bay A320 mới và hiện đại. Chuyến bay khởi hành dự kiến từ 
Hà Nội vào lúc 01h45 và đến Osaka lúc 07h50 (giờ địa phương). Chiều ngược lại cất cánh dự 
kiến vào lúc 09h20 (giờ địa phương) từ Osaka và tới Hà Nội lúc 13h10. Với việc khai thác đường 
bay Hà Nội - Osaka, Vietjet nâng tổng số đường bay quốc tế lên 45 đường bay bên cạnh 38 
đường bay quốc nội.  

Vietjet opens direct fl ight from Hanoi to Osaka - Japan
Vietjet will offi  cially launch a direct route connecting Hanoi with Osaka (Japan) on November 

8, 2018. 
Using Vietjet’s new and modern A320 aircraft, the Hanoi-Osaka route will operate on a 

daily basis with a fl ight time of more than four hours per leg. As proposed, a fl ight will depart 
from Hanoi each day at 1:45am and arrive in Osaka at around 7:50am (all local times). 
Coming in the other direction, a fl ight will take off  from Osaka at 9:20am and land in Hanoi 
at around 1:10pm (all local times). Vietjet’s new service to Osaka will bring the airline’s total 
number of international routes up to 45. The airline's domestic network includes 38 routes.
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