
 

 

0TP.Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 07 năm 2019 

QUY ĐỊNH V/V ĐẶT & GIỮ CHỖ TRÊN GDS 
DÀNH CHO ĐẠI LÝ BSP/NON-BSP 

China Southern Airlines xin gửi đến Quý đại lý quy định liên quan đặt & giữ chỗ trên 

các hệ GDS, cũng như yêu cầu về cách nhập thông tin liên lạc trong booking và xử lý Q.  

Quy định áp dụng từ ngày ra thông báo, rất mong Quý đại lý thực hiện nghiêm túc. 

1. Các trường hợp đặt & giữ chỗ sai quy định: 

 Nhập số vé giả vào trong booking; 

 Nhập tên hành khách giả vào booking để giữ chỗ; 

 Đặt giữ chỗ một số vé nhiều booking, hoặc cùng một tên khách đặt đồng thời nhiều 

booking; 

 Đặt giữ nhiều booking cho khách cùng hành trình, hoặc cùng ngày khởi hành;  

 Đặt/hủy nhiều lần cho cùng một hành khách, cùng hành trình; 

 Hoàn vé nhưng không hủy booking; 

 Void vé nhưng không hủy booking; 

2. Yêu cầu về xử lý Q : 

 Nhập chính xác và đầy đủ thông tin liện lạc của khách hoặc của đại lý khi đặt booking: 

Cách nhập phone: OSI CZ CTCM 1234567890/Pn 

Cách nhập email:  OSI  CZ  EMAIL JOHN//GMAIL.COM/Pn 

 Xử lý Q nhanh chóng kịp thời, thông báo cho hành khách thông tin kịp thời trong các 

trường hợp thay đổi lịch bay hoặc hủy chuyến; 

 Đại lý phải chủ động HỦY các segment có trạng thái: HX, NO, UC, UN, HL, SC, TL, 

TN, UU, US, PN, WL, WN, DL, DS, IX, MM, RM, GL, hoặc hủy PNR đã hết hiệu lực. 

3. Mức phạt đối với các trường hợp sai quy định như sau:  

 Không xử lý Q kịp thời các trường hợp thay đổi lịch bay hoặc hủy chuyến, không thông 

tin đến hành khách sự thay đổi các chuyến bay. Mức phạt là 1000CNY (#150USD); 

 Booking trùng lặp (Duplicate booking): Cùng một tên khách đặt giữ nhiều booking (có 

thể cùng hoặc khác hành trình) với hành trình không thể thực hiện đồng thời; đặt trùng 

trên nhiều hệ thống GDS đặt chỗ. Mức phạt 8USD mỗi chặng bay; 

 Booking hủy đặt lại nhiều lần (Churning): Cùng một tên khách với hành trình, ngày 

khởi hành, chuyến bay như nhau, sau 3 lần booking bị hủy & đặt chỗ lại, đến lần thứ 4 

sẽ phạt 5USD mỗi chặng bay; 

 Xử lý chặng bay đã hết hiệu lực (Inactive Segments): phải hủy các segment trạng thái 

HX, NO, UC, UN, HL, SC, TL, TN, UU, US, PN, WL, WN, DL, DS, IX, MM, RM, 

GL. Mức phạt 5USD mỗi chặng bay chưa xử lý; 

 Booking tên giả (Fictitious Name): dùng tên giả đặt giữ chỗ, mức phạt phạt 8USD mỗi 

chặng bay; 



 

 

 Các trường hợp vi phạm khác, nếu phát hiện sẽ phạt 5USD mỗi chặng bay 

Các phí phạt trên sẽ thu qua ADM (nếu có vi phạm) đối với đại lý BSP. Đại lý  chưa tham 

gia BSP sẽ đóng lại quyền đặt giữ chỗ cho đến khi nộp phạt đầy đủ. 

 

Trân trọng thông báo, 

 

 

 

CHINA SOUTHERN AIRLINES 

HO CHI MINH OFFICE 

Để biết thêm thông tin, xin vui lòng liên hệ:  028-3823 5588  sgn@csair.vn 

 

 




