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Trong những ngày đầu chớm thu, phố phường dường như trở nên thơ mộng 
trong không khí se lạnh hòa cùng những tia nắng dịu nhẹ len lỏi qua từng 
đám lá cây rọi xuống mặt đường.

Sẽ còn tuyệt vời hơn nếu vào tiết trời giao mùa này được đặt chân đến ngôi 
làng vùng biển bích họa đầu tiên của Việt Nam, ngắm nhìn những bức tranh 
đặc sắc miêu tả chân thực cuộc sống nhộn nhịp của một làng chài bé nhỏ. Và 
chẳng cần đi đâu xa, đơn giản chỉ là một sáng đẹp trời, nhâm nhi tách cafe 
ấm nóng và “lật” đến trang số 11 của bản tin Kết nối tập này là bạn đã có thể 
tự mình chiêm nghiễm những điều thi vị trên.

Chưa dừng lại ở đó, Kết nối tập 9 còn mang đến cho bạn những thông tin 
khám phá đặc sắc trên thế giới từ việc tìm thấy thành cố phổ cách đây 1.600 
năm bị chôn vùi dưới đáy biển, cho đến “trình làng” những sản phẩm sáng 
tạo độc đáo đến từ tương lai hay “đã mắt” với phòng tắm được thiết kế như 
những tác phẩm nghệ thuật thật sự.

Với những tín đồ hàng hiệu chắc chắn không thể bỏ qua trang tin số 9 để cùng 
nhìn ngắm BST thời trang Xuân-Hè 2018 đầy sang trọng và đẳng cấp của 
Dolce &Gabbana nhằm ca ngợi thứ cảm xúc vĩnh cửu mang tên là tình yêu.

Kết nối tập 9 còn mang đến cho bạn những thông tin khuyến mãi hấp dẫn 
của MobiFone cũng như giải đáp thắc mắc của nhiều khách hàng khi sử 
dụng những dịch vụ tiện ích của chúng tôi.

Bạn đã sẵn sàng để cùng chúng tôi “mở tung” cách cửa tháng 9 đầy mơ mộng 
và khám phá những điều diệu kỳ ngoài kia chưa? Chúng ta hãy bắt đầu nhé!



M o b i f o n e  K ế t  N ố i  -  t ậ p  9 / 2 0 1 7

2

Hoạt động 

Ngày 19/9/2017, Đảng ủy Khối Doanh 
nghiệp Trung ương (DNTW) và đại 
diện Đảng ủy Tổng công ty Viễn thông 
MobiFone cùng các Đảng ủy doanh 
nghiệp trực thuộc Đảng bộ Khối DNTW 
đã đến thăm hỏi, động viên, trao tiền hỗ 
trợ 2 tỉnh Hà Tĩnh và Quảng Bình khắc 
phục thiệt hại do bão số 10.
Đây là hỗ trợ thiết thực thể hiện cam kết vì 
cộng đồng của MobiFone trong việc góp 
phần giúp nhân dân miền trung nhanh 
chóng khắc phục hậu quả thiên tai, sớm 
ổn định đời sống, sản xuất. 

MobiFone chung tay ủng hộ đồng bào vùng bão lũ Hà Tĩnh, Quảng Bình

Công bố chất lượng 4G: Tốc độ mạng 4G 
của MobiFone đạt cao nhất

Từ ngày 19/7/2017 đến ngày 
26/7/2017, Cục Viễn thông đã công bố 
kết quả đo kiểm 4G của MobiFone tại 
Hà Nội. Việc đo kiểm chất lượng mạng 
4G của MobiFone được thực hiện trên 8 
chỉ số quan trọng nhằm đánh giá mức độ 
tuân thủ cam kết của các nhà mạng khi 
cấp phép băng tần 4G. Đây là những chỉ 
số rất quan trọng liên quan đến tốc độ 
mạng 4G.
Với chỉ số độ tải lên, xuống và thời gian trễ 
truy nhập dịch vụ trung bình, MobiFone 
có kết quả tốt nhất trong các nhà mạng đã 
công bố. Bên cạnh đó, theo kết quả công 
bố “Cuộc khảo sát đánh giá mức độ hài 

lòng của người tiêu dùng về nhà mạng 
cung cấp dịch vụ 4G tại Việt Nam năm 
2017” do Tập đoàn Dữ liệu Quốc Tế IDG 
đưa ra, MobiFone được người dùng bình 
chọn “Nhà mạng có chất lượng dịch vụ 
4G tiêu biểu”. Đây là sự ghi nhận của cộng 
đồng người sử dụng đối với nhà mạng đã 
nỗ lực xuất sắc trong việc cung cấp dịch 
vụ 4G chất lượng đến người tiêu dùng.
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Sở hữu Samsung Galaxy Note 8 trong 
tầm tay với chương trình hỗ trợ đặt mua 
từ MobiFone

Để hỗ trợ cho khách hàng dễ dàng “rinh” 
ngay Samsung Galaxy Note 8 – siêu 
phẩm đang làm mưa làm gió trong những 
ngày qua – về nhà, MobiFone triển khai 
chương trình đặt mua Samsung Galaxy 
Note 8 với nhiều phần quà hấp dẫn dành 
tặng cho khách hàng.
Từ ngày 03/09 – 28/09, khách hàng khi 
đăng ký mua sản phẩm Samsung Galaxy 
Note 8 với giá bán dự kiến là 22.990.000đ 
trước ngày 29/09/2017 sẽ được tặng tai 
nghe Bluetooth Level U Pro, đế sạc không 
dây kèm gói Bảo hiểm rơi vỡ khi đến nhận 
máy từ 29/9 - 8/10/2017. 

Để thực hiện hóa giấc mơ thể thao điện 
tử nước nhà, MobiFone đã hợp tác cùng 
VTC Mobile trở thành nhà đồng tổ chức 
giải đấu chuyên nghiệp tại Việt Nam - 
VPL MobiFone 2017.
Giải đấu VPL MOBIFONE 2017 sẽ 
chia thành 2 hệ thống Chuyên nghiệp 
và Nghiệp dư, chính thức diễn ra trong 3 
tháng: Tháng 10, Tháng 11 và Tháng 12 
năm 2017, dành cho tất cả các game thủ 
Việt Nam đang sinh sống trong và ngoài 
nước. Tổng giá trị giải thưởng của giải đấu 
lên tới 2 tỷ VNĐ.

MobiFone hợp tác với VTC Mobile đồng tổ chức giải đấu VPL 
MobiFone 2017 dành cho các game thủ chuyên nghiệp
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Kết Nối Dài Lâu

44

Từ nay đến hết ngày 31/12/2017, Quý Hội viên 
hạng Kim cương, hàng Vàng, hạng Titan của 
chương trình Kết nối dài lâu có thể tham dự 
chương trình chuyển đổi thẻ Hội viên thông 

thường sang thẻ tín dụng đồng thương hiệu Kết 
nối dài lâu – SeaBank, với nhiều lợi ích như: đơn 
giản hóa các thủ tục rườm rà, rút ngắn thời gian 

nhận thẻ, cũng như hưởng ưu đãi miễn phí thường 
niên năm đầu tiên và phí phát hành thẻ.

Ngàn ưu đãi từ

 SeaBank 
cho hội viêN Kết Nối dài lâu

của MoBiFoNe
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Đây là chương trình do 
MobiFone hợp tác với Ngân 
hàng thương mại cổ phần 

Đông Nam Á - SeaBank triển khai. Trong 
chương trình này, với từng hạng mức Hội 
viên khác nhau còn kèm theo những ưu 
đãi cộng thêm đặc biệt như: 

  Với Hội viên hạng Kim cương và 
hạng Vàng sẽ giảm ngay 1.000.000 đồng/ 
2 lần chơi tại các sân golf của các chương 
trình KNDL khi mới mở thẻ và thanh 
toán bằng thẻ tín dụng đồng thương hiệu. 
Đặc biệt, với Hội viên Kim cương còn 
nhận ngay mức ưu đãi giảm 25% phí chơi 

golf tại 4 sân golf chính: Kings Island, 
Ruby Tree, Legend Hill, BRG Da Nang 
Golf  Club.

  Với Hội viên Titan sẽ được hoàn 
100% gía trị giao dịch thanh toán đầu tiên 
(tối đa 300.000 đồng)

Quý Hội viên sẽ được phê duyệt 
trước hạn mức thẻ tín dụng như sau: 
mức 50.000.000 đồng Hội viên hạng 
Kim Cương sẽ nhận được thẻ Visa hạng 
Platinum; mức 40.000.000 đồng Hội viên 
hạng Vàng sẽ nhận được thẻ Visa hạng 
Vàng; mức 20.000.000 đồng Hội viên hạng 
Titan sẽ nhận được thẻ Visa hạng Chuẩn.

Quý Hội viên muốn biết thêm thể lệ chi tiết vui lòng xem tại địa chỉ 
trang web:  www.seabank.com.vn hoặc liên hệ qua Tổng đài SeaBank: 1800 555 587.
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Q: Vui lòng 
hướng dẫn 
cách kiểm tra 
dung lượng 
data 4G 

MobiFone tốc độ cao 
còn lại?

 lắng nghe 

6

hãy soạn tin nhắn đăng ký 
với cú pháp sau:
DKV 12MY gửi 9084
Đăng ký 12MY thành công 
gói cước, bạn sẽ tha hồ 
được xem youtube tốc độ 
cao không giới hạn dung 
lượng trong suốt 12 tháng 
mà không lo phát sinh thêm 
bất kỳ khoản phí nào. Chúc 
bạn đăng ký gói cước 12MY 
MobiFone chu kỳ 1 năm 
thành công và có quá trình 
sử dụng các dịch vụ tiện ích 
của nhà mạng MobiFone 
thật hài lòng!

giúp các thuê bao MobiFone 
sử dụng ưu đãi từ nhà mạng 
mang lại một cách hiệu quả 
nhất. Chúc các thuê bao sử 
dụng 4G Mobifone ngày 
một hiểu quả và tiết kiệm 
hơn nhé!

Xin hỏi cách 
để đăng ký gói 
12My MobiFone 
để xem Youtube 
suốt 12 tháng 
mà không mất 
thêm phí?

không sử dụng bất cứ gói 
cước 3G nào. Cước phí gói: 
1.560.000đ/ lần đăng ký.
Khi muốn đồng hành cùng 
gói 12MY MobiFone, các bạn 

Sau mỗi lần 
truy cập mạng 
để biết mình 
đã sử dụng hết 

bao nhiêu lưu lượng và số 
lưu lượng còn lại của gói 
4G MobiFone mình đang 
dùng là bao nhiêu bạn hãy 
soạn tin nhắn tra cứu với cú 

pháp: KT DATA gửi 999
Hoặc vào ứng dụng  
My MobiFone để tra cứu 
dung lượng và thời hạn sử 
dụng  của gói cước data.
Biết được cách kiểm tra lưu 
lượng data các gói 4G sẽ 

đang hoạt động 2 chiều và 

Đầu tiên, để  
đang ký gói 12My 
MobiFone, thuê  
bao của bạn phải 
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Cho tôi hỏi 
cách đăng 
ký nhạc chờ 
Funring của 
MobiFone?

lưu lại các cú pháp sau đây:
1. Kiểm tra khuyến mãi thẻ 
nạp:  Soạn tin theo cú pháp 
KMNT gửi 901 hoặc bấm 
thao tác USSD: *901*3# và 
bấm phím gọi.
2. Kiểm tra khuyến mãi định kỳ: 
Soạn tin theo cú pháp KMHT 
gửi 901 hoặc bấm thao tác 
USSD: *901*4*5#

Xin hỏi làm sao 
kiểm tra các 
chương trình 
khuyến mãi của 
MobiFone?

nhiều nhất.
Nếu bạn muốn đăng ký dịch 
vụ này của MobiFone thuê 
bao của bạn phải đảm bảo 
yêu cầu đang hoạt động 
2 chiều và có số dư tại thời 
điểm đăng ký tối thiểu là 
9000đ.
Để đăng ký dịch vụ hãy 
soạn tin nhắn với cú pháp: 
DKV NC gửi 9084.
Chúc các bạn vui vẻ khi 
cài đặt dịch vụ nhạc chờ 
Funring MobiFone thành 
công!

Các chương 
trình khuyến 
mãi MobiFone 
khá đa dạng 

về hình thức ưu đãi như 
khuyến mãi gọi thoại, 
khuyến mãi tin nhắn, 
khuyến mãi data hay 
khuyến mãi thẻ nạp…Và 
nếu bạn muốn theo dõi 
các chương trình khuyến 
mãi của MobiFone một 
cách thường xuyên, hãy 

Dịch vụ nhạc chờ Funring 
của MobiFone hiện đang là 
một trong những dịch vụ 
tiện ích được các thuê bao 
MobiFone lựa chọn sử dụng 

3. Kiểm tra khuyến mãi 
thoại, sms, data: Soạn tin 
theo cú pháp: KT DSKM 
gửi 999
Ngoài ra nếu bạn không 
thể nhớ hết các cú pháp 
kiểm tra khuyến mãi thì có 
một cách kiểm tra khác vô 
cùng nhanh chóng là gọi 
đến tổng đài 9090 (200đ/
phút) nhờ tổng đài viên 
kiểm tra thông tin khuyến 
mãi giúp. Chúc các bạn 
kiểm tra khuyến mãi 
thành công và hài lòng khi 
sử dụng những tiện ích 
tuyệt vời từ các dịch vụ do 
MobiFone cung cấp.
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Công nghệ

88

Những tính năng Iphone cần 
dè chừng trước Android

Những phát minh công nghệ 
độc đáo đến từ tương lai  Các nhà khoa học luôn biết cách làm 

chúng ta ngạc nhiên trước những ý 
tưởng đi trước thời đại, phục vụ cho nhu 
cầu đời sống của con người ngày một tân 
tiến hơn.
Những thiết kế độc đáo dự đoán sẽ có tính 
ứng dụng cao trong tương lai có thể kể đến 
như: đèn để bàn bay lơ lửng “có một không 
hai” có thể sử dụng liên tục 6 giờ/ngày và 
tuổi thọ kéo dài lên đến 22 năm; thiết bị khử 
trùng bằng tia cực tím có khả năng tiêu diệt 
đến 99% vi khuẩn bám trên bề mặt đồ dùng 
nhà bếp mà không cần dùng đến xà phòng; 
điện thoại ba màn hình giúp người dùng 
có thể cùng lúc sử dụng nhiều tác vụ khác 
nhau và cuối cùng là thiết bị Copy & Paste 
cho phép người dùng có thể quét và in 
hình ảnh ở bất cứ đâu và trên bất cứ thứ gì.

người dùng luôn cân nhắc khi chọn mua.
Tuy đang trong ở thời kỳ đỉnh cao, thế 
nhưng trong vài năm tới, khi sức mạnh của 
công nghệ ngày càng tăng cao thì rất có 
khả năng iPhone sẽ trở thành kẻ thua cuộc 
so với các thiết bị di động của Android nếu 
không chịu cải tiến ngay từ bây giờ.

 Đứng trước kỳ phùng địch thủ đang 
ngày càng hoàn thiện hơn trong 

các tính năng, ông lớn Apple cần phải 
dè chừng và cải tiến các chức năng sao 
cho các dòng Iphone sắp ra mắt của 
mình.
Các chức năng như sạc không dây, kính 
không vỡ, camera độ phân giải cao, 
hệ thống Ram hay khe cắm thể nhớ 
micro SD đã được Android tích hợp rất 
tốt trong các sản phẩm của mình, điều 
mà cho đến nay vẫn còn là một trong 
những điểm yếu của Iphone khiến 



Hàng hiệu
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Tình yêu là chủ đề của BST thời 
trang Xuân-Hè 2018 của Dolce 

& Gabbana. 
BST Queen of Hearts – Nữ hoàng 
của trái tim bao gồm tất cả những biểu 
tượng, thông điệp và chất liệu quen 
thuộc hàng ngày để ngợi ca thứ cảm 
xúc vĩnh cửu. BST này là các thiết kế 
mang vẻ đẹp mỹ miều của nhà mốt Ý 
được cài, ghép hình ảnh biểu tượng 
khác nhau của tình yêu, mang phẩm 
chất của Dolce & Gabbana: đa dạng, 
rộn ràng với tính kết nối phụ nữ rất cao.

Dolce & Gabbana gây choáng 
với kính mắt hình bàn tay

Bộ sưu tập Xuân Hè 2018 của Dolce 
& Gabbana ra mắt cuối tuần qua tại 

Milan Fashion Week. Lấy chủ đề về tình 
yêu - Queen of Hearts, bộ sưu tập gây ấn 
tượng không chỉ với họa tiết in trên trang 
phục mà còn ở loạt phụ kiện vui nhộn. 
Bên cạnh mẫu kính có gọng hình bàn tay, 
Dolce & Gabbana còn làm thỏa mãn các 
tín đồ bởi nhiều mẫu khác như kính hình lá 
bài, hình bông hoa, hình logo của hãng...
Ở bộ sưu tập lần này, khái niệm tình yêu 
của D&G rộng mở, bao trùm vạn vật trong 
cuộc sống. Những thứ gần gũi nhất trong 
đời sống hàng ngày được bộ đôi nhà thiết kế 
in, thêu lên trang phục, đem lại vẻ tươi vui, 
sống động nhưng vẫn sang trọng .

BST thời trang Xuân-Hè 2018  
Dolce & Gabbana: Nữ hoàng trái tim
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Tận hưởng 

ĐèN chùM
món đồ hữu dụng biến phòng tắm gia đình 

trông vừa đẹp vừa sang trong phút chốc
Đèn chùm tưởng 

chừng như là món 
đồ trang trí chỉ 

phù hợp với không 
gian phòng khách 
lại mang đến hiệu 

quả không ngờ 
cho phòng tắm gia 

đình.

2
Không thể phủ 

nhận được vẻ đẹp 
sang trọng, tinh 

tế mà căn phòng 
tắm có được nhờ 

một phần rất lớn từ 
những chiếc  

đèn chùm.
Căn phòng tắm 

với đẳng cấp 
chẳng khác nào 
khách sạn 5 sao.

Không chỉ mang lại nguồn 
ánh sáng cần thiết cho 
nhà tắm những chiếc đèn 
chùm còn tạo thành điểm 
nhấn khó rời mắt cho căn 
phòng nhỏ này.
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S - Việt Nam 

chân thực nhất đời 
sống sinh hoạt của 
người dân làng chài 
qua từng bức họa.
Với gam màu trẻ 
trung, tươi sáng, các 
tác phẩm đã khoác 
lên cho làng chài 
nghèo một diện 
mạo mới, tươi sáng 
hơn hứa hẹn trở 
thành một địa điểm 
hấp dẫn không chỉ 
cho du khách Việt 
Nam mà còn thu hút 
cả bạn bè quốc tế.

Tại tỉnh Tam Kỳ, Quảng Nam, có một 
ngôi làng đang trở thành điểm nóng 

thu hút nhiều du khách ghé thăm. Đó là 
một ngôi làng xinh đẹp như câu chuyện 

cổ tích – Làng bích họa Tam Thanh.

Vốn là một 
làng chài 
nghèo, 

sau khi trở thành 
làng bích họa, Tam 
Thanh đã trở thành 
một điểm du lịch 

hấp dẫn của Tam 
Kỳ. Đến đây, bạn sẽ 
được chiêm ngưỡng 
với hơn 120 bức 
tranh sinh động 
khắc họa cuộc sống 
thường nhật của 

cùng đa dạng và 
phong phú. Đó 
có thể là hình ảnh 
những người dân 
chất phát cần lao, 
có thể là những em 
bé ngây thơ nô đùa, 
các tác giả phản ánh 

đã đến là không muốn về
Ngôi làNg Bích họa 

Đầu tiêN ở việt NaM 

Khám 
phá 

người dân ven biển 
do các họa sĩ thể 
hiện trên bức tường 
của hơn 100 ngôi 
nhà trong làng...
Nội dung của các 
bức bích họa vô 



Thế giới diệu kỳ 

M o b i f o n e  K ế t  N ố i  -  t ậ p  9 / 2 0 1 7

12
M o b i f o n e  K ế t  N ố i  -  t ậ p  8 / 2 0 1 7

Nhiều tàn tích của thành phố La Mã 
cổ đại có tên Neapolis đã được phát hiện dưới đáy biển 

Tunisia sau khi bị chìm từ hơn 1600 năm trước.

tìm thấy thành phố cổ
Bị chôN vùi Đưới Đáy BiểN hơN 

1600 NăM

Phát hiện này khẳng định 
phỏng đoán một phần 
của thành phố này đã bị 

sóng thần đánh chìm vào thế kỷ 
thứ 4 trước Công nguyên. Nó 

cũng khẳng định Neapolis đã 
từng là thành phố, trung tâm lớn 
nhất thế giới La Mã cổ nhờ loại 
nước mắm lên men garum nổi 
tiếng. "Đây là một phát hiện lớn", 
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người đứng đầu nhóm nghiên cứu 
Tunisia-Ý, Mounir Fantar, cho biết.
Fantar cũng nói thêm cuộc thám 
hiểm dưới nước đã phát hiện ra tàn 
tích của đường phố, tượng đài, và 
khoảng 100 bể chứa để làm garum. 
"Qua phát hiện này, chúng tôi có 
thể khẳng định rằng Neapolis từng 
là trung tâm sản xuất garum và cá 
muối lớn, có lẽ là trung tâm lớn 
nhất ở thế giới La Mã cổ. Có lẽ tài 
sản của các danh nhân ở Neapolis 
đều đến từ garum", Fantar cho biết.

Từ năm 2010, nhóm đã bắt đầu 
nghiên cứu và đi tìm bến cảng của 
thành phố Neapolis. Nhưng mãi 
đến tận mùa hè năm nay, nhờ điều 
kiện thời tiết lý tưởng mà hành 

trình này mới có đột phá. Họ tìm 
thấy tàn tích của thành phố kéo dài 
suốt 20 hectares dưới đáy biển.

Một phần của Neapolis đã bị 
nhấn chìm bởi sóng thần vào ngày 
21 tháng 7 năm 365 trước Công 
nguyên. Nhà sử học Ammien 
Marcelin có ghi lại rằng cơn sóng 
thần này cũng tàn phá nặng nề 
thành phố Alexandria ở Ai Cập và 
đảo Crete ở Hy Lạp.

Neapolis có nghĩa là "thành phố 
mới" trong tiếng Hy Lạp. Tàn tích 
còn lại của thành phố hiện trải dài 
dưới bờ biển thị trấn Nabeul. Đây là 
thị trấn được xây dựng trên tàn tích 
của Neapolis khi thành phố lớn này 
sụp đổ.

Miền đất này đã đổi chủ rất 
nhiều lần qua lịch sử, bắt đầu là 
khu định cư của người Hy Lạp, 
Carthage, rồi Rome và Ả Rập. 
Chính quyền Tunisia chưa hề có 
động thái nào để bảo vệ khu di tích 
này. Khách sạn và nhiều công trình 
khác vẫn được dựng lên, ngay trên 
nền di tích ở Nabuel.



Tiện ích công nghệ
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M aleficent 2 
chuẩn bị sản xuất
Không ngạc nhiên khi Disney 
quyết định khởi động dự án phần 
hai Maleficent. Năm 2016, Disney 
thông báo về việc nhà biên kịch 
Linda Woolverton sẽ là người thực 
hiện kịch bản cho bộ phim mới. 
Tuy nhiên, mới đây, theo nguồn tin 
Deadline, nhà sản xuất tiếp tục mời 
Jez Butterworth thay thế vị trí biên 
kịch.
Hiện tại, đã có nhiều thông tin về 
việc minh tinh Angelina Jolie sẽ trở 
lại với thương hiệu này. Tuy nhiên, 
nữ diễn viên vẫn chưa chính thức 
đặt bút ký hợp đồng cho phần hai 
vì còn dựa trên chất lượng kịch bản 
Maleficent 2.

“Quý cô ưu tú” Kim Hee Sun 
sành điệu khi sang Việt Nam

Chiều 26/9, Kim Hee Sun ra sân bay 
Incheon, lên đường sang Việt Nam. 
Nữ diễn viên sẽ cùng đoàn làm phim 
Quý cô ưu tú có chuyến nghỉ dưỡng 
ở Đà Nẵng. Nhờ thành công trong 
cách tác phẩm như Áo cưới, Forever 
yours, Hoa hướng dương, Tomato, 
Tạm biệt tình yêu của tôi, Kim Hee 
Sun là diễn viên số một của màn ảnh 
Hàn, thuộc top những mỹ nhân và là 
nữ hoàng quảng cáo.
Năm 2017, Kim Hee Sun lại tiếp 
tục trở thành Nữ hoàng rating nhờ 
tác phẩm Quý cô ưu tú. Kim Hee 
Sun và Kim Sun Ah trở thành cặp 
bài trùng, là nút thắt của toàn bộ tác 
phẩm. Nhan sắc và tài diễn xuất của 
2 ngôi sao hàng đầu giúp Quý cô 
ưu tú giành chiến thắng áp đảo so 
với các bộ phim chiếu cùng giờ. Dự 
kiến Kim Sun Ah cũng có mặt trong 
chuyến du lịch đến Việt Nam.
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