
 
                                                                                                                
 

        

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 01 năm 2020 

CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VÉ DO ẢNH HƯỞNG BỞI VIRUS CORONA Ở VŨ HÁN 

Kính Gửi: Quý Đại Lý, 

Hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) cập nhật hướng dẫn xử lý vé do ảnh hưởng bởi Virus 

Corona ở Vũ Hán như sau:    

1. Điều kiện áp dụng: Vé có hành trình khởi hành từ/đến Vũ Hán hoặc từ/đến các sân bay khác tại 

Trung Quốc, bao gồm HongKong/Macao 

1) Vé áp dụng Stock vé 205 (bao gồm vé thưởng) 

2) Ngày xuất vé Vào/trước ngày 28/01/2020 

3) Ngày khởi hành - Khởi hành từ/đến Vũ Hán: từ 21/01/2020 đến 31/03/2020 
- Khởi hành từ/đến các sân bay khác tại Trung Quốc: từ 

24/01/2020 đến 31/03/2020 
- Khởi hành từ/đến HKG/MFM: từ 30/01/2020 đến 

31/03/2020 

4) Chặng bay áp dụng Hành trình gồm các chuyến bay từ/đến Vũ Hán hoặc từ/đến 
các sân bay khác tại Trung Quốc hoặc từ/đến 
HongKong/Macao chưa sử dụng 

*Các điều khoản áp dụng trên dựa theo sự hướng dẫn của Cảng Vụ Hàng Không Trung Quốc. 

2. Hướng xử lý vé: 

a. Miễn phí đổi vé 01 lần: 

- Thay đổi thời gian khởi hành: đến 20/04/2020 

 Hạng đặt chỗ ban đầu có chỗ (HK): Đại lý tự reissue vé và nhập “REISSUE DUE TO 

CORONAVIRUS” vào dòng Endorsement. 

 Nếu ko còn hạng đặt chỗ ban đầu: Đại lý đặt hạng cao hơn cùng khoang khai thác gửi 

email cho phòng vé ANA xin confirm chỗ. Sau đó, Đại lý tự reissue vé và nhập “REISSUE 

DUE TO CORONAVIRUS” vào dòng Endorsement. 

- Không được phép thay đổi điểm khởi hành hoặc điểm đến/hãng bay/hạng đặt chỗ 

b. Hoàn vé:  

Đại lý gửi yêu cầu hoàn vé qua BSP link và nhập WAC “WCN001” 
 
Thông tin phòng vé ANA: 

 Địa chỉ: Sunwah Tower, Lầu 16, 115 Nguyễn Huệ, Quận 1 

 Email: nh.sgn@transviet.com  Điện thoại: 028 – 38219612 

 
Quý Đại Lý vui lòng gửi thông báo này đến các bộ phận có liên quan và khách hàng để kịp thời xử lý. 

ANA mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Đại lý trong thời gian tới. 

Trân trọng,  

mailto:nh.sgn@transviet.com

