
 
                                                                                                                
 

        

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 03 năm 2020 

CẬP NHẬT HƯỚNG DẪN XỬ LÝ VÉ DO ẢNH HƯỞNG CỦA COVID19 

Kính gửi: Quý Đại Lý, 

Hãng hàng không All Nippon Airways (ANA) vẫn khai thác các chuyến bay giữa Việt Nam đến Nhật 

Bản theo lịch trình thường lệ. Tuy nhiên, nhằm hỗ trợ một số hành khách e ngại đến Nhật do dịch 

bệnh Covid19, ANA sẽ hỗ trợ hoàn và đổi vé cho khách hàng theo hướng dẫn dưới đây: 

1. Điều kiện áp dụng: 

2. Hướng dẫn xử lý vé 

Trường hợp 1: Đổi vé 

o Hạng đặt chỗ ban đầu có chỗ (HK): Đại lý tự reissue vé và ghi chú “SKCHG DUE TO WUH” vào 

đầu dòng endorsement. 

o Nếu không còn hạng đặt chỗ ban đầu: Đại lý đặt hạng cao hơn cùng khoang khai thác, gửi email 

cho Phòng vé ANA xin xác nhận hạng đặt chỗ ban đầu. Sau đó Đại lý tự reissue vé và ghi chú 

“SKCHG DUE TO WUH” vào đầu dòng endorsement. 

Trường hợp 2: Hoàn vé 

o Vé chưa sử dụng: đại lý tự hoàn vé trên GDS theo câu lệnh sau: 

GDS Câu lệnh 

Amadeus (1A) Nhập waiver code “WCN001” vào ô waiver code và remark 

Abacus (1B) Nhập waiver code “WCN001” vào ô waiver màn hình 32 

Galilleo (1G) Nhập waiver code “WCN001” vào ô A/L authority và ô remark 

 
o Vé đã sử dụng 1 phần đại lý tự hoàn vé trên BSPlink. 

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,  

Hành trình Ngày xuất vé Ngày khởi hành Hoàn vé Đổi vé 

Việt Nam – Nhật Bản Trước 29/02/2020 Từ 28/02 – 19/03/2020 Miễn phí 

Miễn phí 1 lần cho ngày 

khởi hành mới đến ngày 
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