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HƯỚNG DẪN XỬ LÝ CÁC TRƯỜNG HỢP  

DO TẠM NGƯNG KHAI THÁC CHUYẾN BAY GIỮA VN – TQ  

Theo thông báo của Chính phủ Việt Nam, tất cả chuyến bay khai thác của CSA giữa  

Việt Nam và Trung Quốc sẽ tạm ngưng khai thác từ sau 13 giờ ngày 01/02/2020 cho đến khi 

có thông báo mới. 

1.     Điều kiện áp dụng: 

- Thời điểm xuất vé/đổi vé trước 0 giờ ngày 28/01/2020 với đầu số vé 784 (bao gồm 

vé thưởng, vé quy đổi từ dặm thưởng); 

- Chuyến bay do CZ khai thác hoặc chuyến bay code share mang ký hiệu CZ; 

- Thời gian khởi hành trong giai đoạn từ 13h00 ngày 01/02/2020 – 23h59 

28/03/2020. 

2.     Hướng dẫn xử lý: 

Các vé đáp ứng điều kiện trên, hãng hỗ trợ miễn thu phí hoàn vé , với điều kiện 

không được NO SHOW đối với vé chưa sử dụng (𝑓𝑢𝑙𝑙 − 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑛𝑑)(1), đã sử dụng một 

phần (𝑝𝑎𝑟𝑡 − 𝑢𝑠𝑒𝑑 𝑟𝑒𝑓𝑢𝑛𝑑)(2) và các vé có điều kiện non-refund. 

Đại lý tự lưu lại chứng từ SC thao tác trực tiếp hoàn trên GDS và remark FLIGHT 

CNL.  

(1) Full-refund hãng sẽ không thu phí hoàn vé, hoàn full fare+tax trên mặt vé 

(2) Part-used refund lấy fare trên mặt vé trừ fare đã sử dụng, tax trên mặt vé trừ đi tax đã sử 

dụng. Đại lý không cần tìm ra fare 01 chiều đã sử dụng mà sẽ trừ trực tiếp trên FC của vé 

chặn bay đã sữ dụng. 

China Southern Airlines rất tiếc vì sự bất tiện này, một lần nữa cáo lỗi cùng Quý 

Hành Khách, Đại Lý, và Khách Hàng ! 

 

CHINA SOUTHERN AIRLINES 

Vui lòng liên hệ phòng vé để tư vấn thêm 

Thông tin liên lạc :  028-3823 5588  sgn@csair.vn 


