
Đổi vé BR/B7 ảnh hưởng bởi chuyến bay hủy/thay đổi do tiếp viên đình 

công (bản dành cho đại lý) 

1. Điều kiện 

       Đối với hành khách có vé BR/B7 với hành trình được xác nhận, bị hủy/thay đổi giờ bay do ảnh hưởng 

của đình công. 

2. Thời gian áp dụng 

       Các hồ sơ phải được xử lý trong hoặc trước ngày 20SEP19. 

3. Đặt lại hành trình/Xuất vé lại 

A. Các chuyến bay bị ảnh hưởng sẽ được đặt lại bằng các chuyến bay quốc tế khác của BR/B7, hoặc 

các chuyến bay quốc tế của BR/B7 kết hợp nối chuyến với chuyến bay của các hãng khác, hoặc 

được thay bằng các chuyến bay thẳng/nối chuyến của các hãng khác với điiều kiện đảm bảo điểm 

đến hay điểm dừng kế tiếp trùng khớp với vé ban đầu. Hành trình đặt lại phải đúng khoang hạng 

như vé cũ, và đặt hạng đặt chỗ từ thấp đến cao. Các phí đổi, giá chênh lệch và thuế sẽ được miễn. 

B. Phí bỏ chỗ sẽ được miễn nếu có. 

C. Hạn vé sẽ được gia hạn thêm 3 tháng nếu vé đã hết hạn dùng. 

D. Giá vé Base Fare/ Fare Basis, Fare Calculation, hành lý…..v.v. vé mới phải giống vé cũ.   

E. Thuế của vé cũ đổi qua vé mới với trạng thái PD (Paid). 

F. Endorsement/Restriction trên vé mới reissue phải có dòng chữ “INVOL RRT DUE TO CABIN CREW 

STRIKE’’ và thông tin khác như vé cũ 

 

4. Vé thưởng và vé nâng hạng bằng dặm thưởng 

Vui lòng liên hệ văn phòng EVA AIR/UNI AIR để đặt lại vé. Phí dịch vụ sẽ được miễn. Các dặm thưởng 

hết hạn sẽ không bị trừ nếu như hành trình mới khớp với hành trình và tiêu chí của vé ban đầu. 

5. Hoàn vé 

 

A. Luật hoàn vé và phí hoàn sẽ được miễn đối với vé xuất trên đầu vé 695/525 được vận hành hoặc 

bán bởi EVA AIR/UNI AIR mà bị ảnh hưởng do đình công. 

 Vé hoàn toàn chưa sử dụng: hoàn vé toàn chặng 

 Vé đã sử dụng: hoàn chiều về theo hạng đặt chỗ 

B. Đối với vé xuất bằng đầu vé không phải của EVA AIR/UNI AIR, vui lòng liên hệ hãng xuất để tiến 

hành hoàn vé. 

6. Khách đoàn 

Vui lòng liên hệ công ty lữ hành, đại lý xuất vé. 

 

7. Vé thưởng và vé nội bộ 

       Không áp dung (Ví dụ vé ID/AD/DM) 


