
 

 

KHUYẾN MÃI “TƯNG BỪNG ĐÓN HÈ 2019” CÙNG ANA 

HẠNG PHỔ THÔNG L VÀ K 

 
Kính gửi: Quý đại lý 

Nhằm hỗ trợ và tạo điều kiện cho khách hàng, ANA triển khai chương trình khuyến mãi “Tưng bừng đón 

hè 2019” cho hành trình khởi hành từ Hà Nội (HAN) đến Nhật và chính sách hoàn vé miễn phí trong 

trường hợp khách bị từ chối visa đi Nhật,với nội dung chi tiết như sau: 

 Thời hạn xuất vé: 20/5/2019 – 30/5/2019 

 Thời hạn khởi hành: Áp dụng đến 31/10/2019 

 Hành trình: HAN – TYO/OSA/FUK/NGO 

Hạng đặt chỗ Hạng K Hạng L 

Giá vé 349USD 399USD 
Fare basis KNNV06 LNNV06 

Thời hạn xuất vé 

Trong vòng 3 ngày sau khi đặt 
booking hoặc ít nhất 14 ngày trước 
ngày khởi hành (thời hạn nào đến 
sớm hơn sẽ được áp dụng) 

Trong vòng 3 ngày sau khi đặt booking 
hoặc ít nhất 07 ngày trước ngày khởi 
hành (thời hạn nào đến sớm hơn sẽ 
được áp dụng) 

Add on (nội địa Nhật) 80 USD/ chặng 

Hạng đặt chỗ nội địa K L/S/W/V 

Min stay 3 ngày 

Max stay 14 ngày 

Đổi ngày Không được phép 

Hoàn vé Không được phép 

Kết hợp giá Được phép kết hợp với các hạng đặt chỗ Y/B/M/U/H/Q/V/W/S 
 

 Giá và điều kiện được cập nhật lên GDS – Đại lý BSP có thể tự xuất vé. 

 Chuyến bay áp dụng : Các chuyến bay do NH khai thác (không áp dụng đối với những chuyến code-

shares) 

 Giá vé CHD(từ 2 đến 11 tuổi) 75 % và giá vé INF(nhỏ hơn 2 tuổi) 10 % các mức giá trên 

 Các mức giá trên chưa bao gồm thuế, phụ phí và lệ phí sân bay. 

 Không được phép kết hợp với các chương trình khuyến mãi, chính sách bán hiện hành 

Trân trọng, 
 


