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                  Thông báo về Fare Family mới 

 

Quý anh chị đại lý thân mến, 

 

Kể từ ngày 05 tháng 03 năm 2019, EVA AIR sẽ thay đổi chính sách giá và điều kiện vé, sản phẩm mới 

triển khai có tên Fare Family (gói dịch vụ giá vé), sản phẩm này sẽ giúp khách hàng tìm được giá vé 

phù hợp nhất tùy thuộc vào nhu cầu du đi lại của mình. 

 Hiệu lực áp dụng: Vé xuất và khởi hành từ ngày 05 tháng 03 năm 2019.  

 Chuyến bay áp dụng: Tất cả chuyến bay quốc tế do EVA/UNI AIR vận hành.  

 Loại vé áp dụng: vé xuất trên stock của BR/B7 (đầu vé 695/525). Không áp dụng vé đoàn hạng 

G và chuyến bay charter. 

Bảng so sánh sự khác nhau trong từng khoang hành khách được thể hiện như sau:   

        Hạng thương gia 

        Fare Families 

Cơ bản Tiêu chuẩn Linh hoạt 

Hạng ghế đặt chỗ D J C 

Số dặm thưởng tích lũy 125% 150% 175% 

Quy định hành lý  Hệ Kiện  2kiện/32kg mỗi kiện 2kiện/32kg mỗi kiện 2kiện/32kg mỗi kiện 

Hệ Ký 40kg 40kg 40kg 

  Chọn ghế ngồi Miễn Phí Miễn Phí Miễn Phí 

Phí đổi Có thu phí Có thu phí Miễn Phí 

Phí hoàn Có thu phí Có thu phí Có thu phí 

Phí bỏ chỗ (No-Show) Có thu phí Có thu phí Có thu phí 

 

        Hạng Phổ thông đặc biệt 

        Fare Families 

Cơ bản Tiêu chuẩn Linh hoạt 

Hạng ghế đặt chỗ P T / L K 

Số dặm thưởng tích lũy 100% 115% 125% 

Quy định hành lý Hệ Kiện  2kiện/28kg mỗi kiện 2kiện/28kg mỗi kiện 2kiện/28kg mỗi kiện 

Hệ Ký 35kg 35kg 35kg 

   Chọn ghế ngồi Có thu phí Miễn Phí Miễn Phí 

Nâng hạng bằng dặm thưởng Không được phép Được phép Được phép 

Phí đổi Có thu phí Có thu phí Miễn Phí 

Phí hoàn Có thu phí Có thu phí Có thu phí 

Phí bỏ chỗ (No-Show) Có thu phí Có thu phí Có thu phí 
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        Hạng phổ thông 

        Fare Families 

Tiết kiệm Cơ bản Tiêu chuẩn Linh hoạt 

Hạng ghế đặt chỗ A V / W / S Q / H / M B / Y 

Số dặm thưởng tích lũy 0% 50% 75% 100% 

Quy định hành 

lý 

Hệ Kiện 1pc/23kg each 2pcs/23kg each 2pcs/23kg each 2pcs/ 23kg each 

Hệ Ký 20kg 30kg 30kg 35kg 

Chọn ghế ngồi 

 

Có thu phí Có thu phí Ghế thường 

miễn phí 

Ghế thường và 

ghế phía trên 

miễn phí 

Nâng hạng bằng dặm 

thưởng 

Không được 

phép 

Không được phép Được phép Được phép 

Phí đổi Có thu phí Có thu phí Có thu phí Miễn Phí 

Phí hoàn Không được 

phép 

Có thu phí Có thu phí Có thu phí 

Phí bỏ chỗ (No-Show) Có thu phí Có thu phí Có thu phí Có thu phí 

 Theo hệ kiện: Đối với hành trình đi/đến Hoa Kỳ, Canada và một số quốc gia Nam Mỹ và Trung 

Mỹ 

Theo hệ ký: Các hành trình còn lại.  

Quy định hành lý sẽ thay đổi tùy theo loại vé và hành trình..  

 Phí hoàn vé, đổi vé, bỏ ghế sẽ thay đổi tùy theo loại vé và hành trình. 

 Việc xuất vé sẽ không thay đổi như hiện nay: Dựa trên giá vé hệ thống tương ứng của từng hạng 

đặt chỗ.   

 EVA AIR có toàn quyền chỉnh sửa, thay đổi các điều kiện và điều khoản trên bất cứ lúc nào. 

 Lựa chọn ghế ngồi 

Chỉ áp dụng thông qua trang web chính thức của EVA AIR. Hành khách có vé hợp lệ có thể 

truy cập trang web vào phần “Manage Your Trip/Quản lý hành trình” và nhấp chọn dịch vụ 

“Seat Selection/Lựa chọn ghế ngồi” để chọn ghế mong muốn. Vui lòng tham khảo trang web 

chính thức của EVA AIR, để biết thêm thông tin chi tiết. 

1. Chi phí dịch vụ chọn trước ghế ngồi: Phí được áp dụng theo mỗi hành khách và theo 

từng chặng bay.  

2. Hạng phổ thông đặc biệt: Chặng bay ngắn USD15, Chặng bay dài USD40. 
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3. Economy Class: 

           Khoang ghế 

 

    Chặng bay 

 Loại ghế Standard 

（khác Loại ghế 

） 

 Loại ghế Preferred 

(dãy ghế phía trước） 

 Loại ghế Extra Legroom 

( dãy ghế tại cửa Exit ) 

Chặng bay ngắn USD10 USD20 USD45 

Chặng bay dài USD30 USD50 USD150 

 Chặng bay ngắn: Giữa Đài Loan và Đông Nam Á, Đông Bắc Á/Hong Kong/Macao/ 

Trung Quốc Đại Lục.  

 Chặng bay dài: Giữa Đài Loan và Hoa Kỳ / Canada /Châu Âu/ Úc, hoặc giữa Thái Lan 

và Châu Âu. 

 Phí bỏ chỗ 

1. Nếu hành khách không thực hiện hoặc không hủy bỏ trước các chuyến bay đã giữ chỗ 

thì sẽ phải chịu chi trả thêm chi phí bỏ chỗ khi thay đổi vé hoặc hoàn vé. 

2. Phí bỏ chỗ sẽ được tính dựa trên tình trạng mặt vé của bất kỳ chặng bay nào là “S” 

(Suspended) do hệ thống cập nhật dựa trên tình trạng bỏ chỗ của hành khách. 

3. Phí bỏ chỗ của em bé sẽ được tính bằng với phí bỏ chỗ của người lớn.  

4. Có 3 cách thức thanh toán phí bỏ chỗ 

(1) Truy cập trang web, ứng dụng trên điện thoại, ứng dụng web trên điện thoại của 

EVA AIR và vào phần “Manage Your Trip/Quản lý hành trình” để chi trả, sau 

khi kết thúc thanh toán hành khách sẽ nhận được một biên lai điện tử EMD 

(Electronic Miscellaneous Document). Kế tiếp, hành khách có thể đặt lại, thay 

đổi vé hoặc hoàn vé sau khi hệ thống tự động thay đổi tình trạng mặt vé thành 

“O” (Open).  

(2) Liên hệ văn phòng đại diện của EVA AIR. 

(3) Đại lý có thể tự xuất EMD để thu phí bỏ chỗ và thông báo cho văn phòng đại 

diện của EVA AIR để thay đổi tình trạng mặt vé thành Open (O), sau đó đại lý 

có thể đặt lại, thay đổi hoặc tiến hành hoàn vé. (Phần này sẽ thông báo cách làm 

chính thức sau ngày 5/3/2019). 

 Giao diện/format của EMD : 
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Criteria 

EMD-S 

Booking Method : SVC 

Code : NOSH  

RFIC : D 

RFISC : 0NN 

ICW: 695xxxxxxxxxx (MANADATORY) 

Endorsement : For NO SHOW FEE ON BR087 K 01MAR (MANADATORY) 

 Lưu ý cần phải nhập chính xác câu lệnh trong phần Endorsement. Nếu không, 

buộc phải xuất một EMD mới.    

 Đối với chuyến bay trên B7, vui lòng xuất EMDS-NOSH trên stock của BR 

(695).  

 Để biết thêm thông tin về EMD hoặc cách xuất EMD vui lòng liên hệ GDS 

Helpdesk. 

 

** Lưu ý phải hủy chỗ, đặt lại chỗ, xuất lại vé trước thời gian bay dự kiến thể hiện trên mặt vé để 

tránh bị phạt phí bỏ chỗ. **  

    

Vui lòng liên hệ văn phòng đại diện của EVA AIR gần nhất để được hỗ trợ thêm. Số điện thoại liên hệ 

tại TP. Hồ Chí Minh là (028) 3821-7365/ 3821-7240/ 3821-4343. Chúng tôi, EVA Airways và UNI 

Airways, xin chân thành cảm ơn sự hợp tác của quý anh chị. 

 

Xin chân thành cảm ơn, 

 

 

                                                    

                                                     

                                                       EVA Airways corp. 

                                                        UNI Airways corp. 

                                                            13-FEB-2019 
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