
Cách xử lý vé có chuyến bay BR/B7 ảnh hưởng bởi dịch viêm phổi Corona tại Vũ Hán 

(dành cho đại lý) 
Ngày: 07/02/2020 

 

1. Điều kiện áp dụng:  

A. Đối với hành khách có số vé BR/B7 (đầu vé 695/525) xuất vé trước ngày 10/02/2020, booking xác nhận 

có chỗ trên chuyến bay BR/B7 bay thẳng hoặc quá cảnh đến/từ Trung Quốc / Hồng Kong / Macao từ ngày 

20/01/2020 đến trước ngày 30/04/2020.  

B. Đối với hành khách có số vé BR/B7 với chỗ ngồi được xác nhận trên các chuyến bay giữa Đài Loan và 

Trung Quốc/ Hồng Kong/ Macao hoặc trên các chuyến bay quốc tế trong thời gian 20/01/2020 đến 

30/04/2020, mà không thể nhập cảnh / quá cảnh hoặc được yêu cầu cách ly theo quy định của các nước liên 

quan đến vấn đề dịch vi rút CORONA (gửi kèm văn bản quy định). 

 

2. Thời gian áp dụng:  

Các booking phải nộp hoặc xử lý trước ngày 30/04/2020.  

 

3. Đổi vé/đặt lại:  

A. Giá vé chênh lệch/ thuế và các phí chỉ được miễn một lần, dành cho khách nào đổi ngày sang ngày 

bay/chuyến bay mới của BR/B7 và khởi hành trước ngày 30/06/2020. Hạng đặt chỗ và hành trình (điểm đi 

và đến) y như vé gốc.  

Trường hợp có chênh lệch giá vé vẫn phải thu theo quy định, phí đổi được miễn. 

B. Nếu khách không hủy hành trình dẫn đến No Show, phí bỏ chỗ thu phí bình thường 

C. Thời hạn vé sẽ được gia hạn thêm 14 ngày nếu vé đến ngày hết hạn.  

D. Nếu trong hành trình có chuyến bay interline với hãng khác, khi đổi phải đặt lại hạng đặt chỗ như cũ.  

E. Lưu ý ghi chú vào phần Endorsement/Restriction “REISSUE DUE TO WUHAN CORONAVIRUS” khi 

làm reissue.  

 

4. Vé thưởng bằng dặm và nâng hạng bằng dặm:  

Xin vui lòng liên hệ phòng vé EVA/UNI Air. Phí dịch vụ liên quan đến vé sẽ được miễn một lần. Số dặm 

hết hạn do đổi ngày bay sẽ được miễn truy thu nếu hành trình bay như vé cũ.  

 

5. Hoàn vé:  

Vé sẽ được hoàn miễn phí khi khách không hài lòng với ngày giờ bay mới được thay đổi:  

A. Vé hoàn toàn chưa sử dụng: hoàn vé toàn phần theo Net Fare.  

B. Vé đã sử dụng một chiều: hoàn phần NET chiều về chưa sử dụng, ví dụ: vé đi và về cùng hạng đặt chỗ  

hoàn ½ giá vé khứ hồi. Trường hợp đi và về khác hạng đặt chỗ Q + W, chiều đi Q đã sử dụng, thì sẽ hoàn  



NET của ½ giá vé khứ hồi W.  

 

6. Vé đoàn:  

Liên hệ nơi xuất vé  

 

7. Vé thưởng miễn phí  

Các vé ID/AD/DM, không áp dụng theo cách làm trên. 

 


