
 
 

Update: 31/3/2020  

MIỄN PHÍ ĐỔI NGÀY CHO NHỮNG VÉ XUẤT MỚI 

TỪ 3/3/2020 – 30/4/2020 

United Airlines cho phép miễn phí đổi ngày với tất cả các loại giá (bao gồm Basic 

Economy, bulk và giá fixed, v.v..) 

 

Bắt đầu từ 3/3/2020 đến 30/4/2020,đối với những vé xuất mới sẽ được miễn phí đổi 

ngày. Sự thay đổi này mang đến cho khách hàng sự tự tin để tiếp tục kế hoạch du lịch 

ngay cả trong tình trạng không ổn định này.  
 

Miễn phí đổi ngày áp dụng cho: 

 Tất cả các loại fare, bao gồm Basic Economy, bulk, fixed v.v.. 

 Tất cả các điểm đến 

 Tất cả các điểm bán 

 Ngày bay trong vòng 12 tháng kể từ ngày xuất vé đầu tiên 
 

Hành trình được phép đổi qua: 

Khách hàng có thể đổi sang chuyến bay có giá trị vé bằng hoặc thấp hơn mà không 

mất phí đổi ngày. Nếu giá vé mới có giá trị thấp hơn, phần giá vé chênh lệch sẽ không 

được hoàn trả lại. Nếu vé mới có giá trị cao hơn, khách hàng chỉ cần trả phần chênh 

lệch giá vé. 
 

Cách xử lý PNR 

United đang điều chỉnh điều kiện vé về $0 phí đổi ngày. 

Điều này có nghĩa khi đại lý đổi ngày vé có đầu số 016 (stock vé của United) có ngày 

xuất vé nằm trong giai đoạn 3/3 – 30/4/2020, hệ thống GDS sẽ đọc điều kiện và 

không tính phí thay đổi. Phí đổi ngày được tự động miễn và đại lý không cần thêm 

waiver code.  

Ngoại trừ: đại lý cần thêm waiver code cho giá vé bulk và fixed fare hoặc nếu phí đổi 

ngày không tự động được miễn cho những vé thỏa điều kiện trên. 

Khi đó, vui lòng sử dụng waiver code 7JC4I để nhập vào trường OSI (đối với đại lý 

sử dụng báo cáo ARC) hoặc phần chỉ định vé (đối với đại lý sử dụng báo cáo BSP). 

 

Quý đại lý vui lòng tham khảo chi tiết điều kiện vé trên các hệ thống GDS. 

Tham khảo chi tiết văn bản triển khai của Hãng tại đây 

Mọi thắc mắc và cần hỗ trợ thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ Phòng Sales & 

Phòng vé của United. 

https://view.salescomm.united.com/?qs=dde09acb36668710e5fd0ded4a06d687a76d5e0305700e6cc1d7ad57d5ee4c2f8a8bcaf4e26da912f94b454e587ecd87c697038ce5a1dd9c7c3c64de9a6c2af03a45cbc037d295b0

