
Điều kiện đổi ngày miến phí
Cập nhật 23/3/20

Điều kiện Vé xuất trước 06/03/2020 Vé xuất từ 06/03/2020 - 31/03/2020

1 Áp dụng các loại vé

2 Ngày khởi hành Trễ nhất là 31/05/2020 Bất cứ ngày nào kể từ 06/03/2020

3 Đổi ngày miễn phí Áp dụng Áp dụng

4 Số lần được đổi ngày miễn phí 1 lần
Không giới hạn nếu đổi trong thời gian từ 06/03/20 - 31/03/20. Nếu 

đổi sau ngày 31/03/20, chỉ được miễn phí đổi 1 lần

5
Lộ trình, ngày bay mới phải 

hoàn thành trước ngày

6 Vé không đi có đươc hoàn 

7 Các điều kiện khác
Các điều kiện khác của vé như GV, noshow, refund, giá vé chênh 

lệch do thay đổi hạng ghế … vẫn áp dụng 

Các điều kiện khác của vé như GV, noshow, refund, giá vé chênh lệch 

do thay đổi hạng ghế … vẫn áp dụng 

- Vé chưa sử dụng: 31/03/ 2021

- Vé đã sử dụng 1 lượt: Trong thời hạn của vé . Nếu khách không thể đi trước ngày vé hết hạn, khách có thể trả tiền để nâng lên loại vé 

có thời hạn dài hơn, nhưng các chuyến bay mới phải hoàn thành trước 31/03/2021

'- Vé chưa sử dụng: Chuyến bay được rebook  phải hoàn thành trễ nhất là 31/03/2021. Khi rebook, áp dụng giá vé tại thời điểm rebook, 

thu fare chênh lệch, nếu có. Giá vé mới không được thấp hơn vé hiện tại. Các điều kiện vé như min stay, max stay, GV, ... áp dụng như 

bình thường

 

- Vé đã sử dụng 1 lượt: Chuyến bay được rebook phải hoàn thành trễ nhất là ngày 31/3/2021, không quan tâm thời hạn của vé, không 

thu fare chênh lệch nếu rebook trên cùng hạng ghế. Nếu đặt hạng ghế khác, thu thêm fare chênh lệch, nếu có.

- Áp dụng theo điều kiện giá vé, thu phí refund. 

* Trường hợp đăc biệt:

Được hoàn tiền (các loại vé) không thu phí khi chuyến bay bị hủy và khách không thể đổi qua chuyến bay khác. Nếu vé đã sử dụng 1 

lượt, khoản tiền refund = giá vé RT đã trả - giá vé OW hiện có file trên hệ thống giá vé RT + tax đã trả - giá vé OW + tax tại thời điểm 

xuất vé. Nếu khách noshow, thu phí  noshow.  

Do số lượng chuyến bay thay đổi nhiều, thời gian refund có thể hơn 10 tuần, do đó rất mong đại lý hỗ trợ khuyến khích khách hủy 

chỗ, giữ vé open để đi sau theo điều kiện đổi ngày không mất phí như mục 2-5

Vé chưa sử dụng và vé đã sử dụng 1 lượt


