
 

 

 

THÔNG BÁO TRIỂN KHAI CHƯƠNG TRÌNH C TRÊN ĐƯỜNG BAY QUỐC NỘI 

 

Kính gửi: Quý Đại lý, 

Bamboo Airways (BAV) xin trân trọng thông báo tới Quý Đại lý về chương trình C trên đường bay 

Quốc nội. 

Thông tin chi tiết như sau: 

1. Chương trình nâng hạng C miễn phí  

- Đối tượng áp dụng: Khách hàng doanh nghiệp (CA), khách là hội viên BBC hạng Gold trở lên. 

- Nội dung chương trình 

• Khách thuộc đối tượng trên khi mua vé Economy Flex của Bamboo Airways sẽ được nâng 

lên hạng thương gia miễn phí. 

• Khách có thẻ BBC hạng Gold trở lên đi cùng trẻ em, khi mua vé EcoFlex được nâng hạng 

thương gia miễn phí cả người lớn và trẻ em. 

• Việc nâng hạng được phục vụ tại phòng vé của Bamboo Airways trước tối thiểu 03 giờ so với 

giờ khởi hành và Up C khi chuyến bay còn hạng I và C. 

- Đường bay áp dụng: Các đường bay nội địa Bamboo Airways đang khai thác 

- Đường bay loại trừ: Các đường bay đi từ đến Côn Đảo. 

- Thời gian triển khai: 01/06/2022 – 30/09/2022 

- Thời gian bay áp dụng: 01/06/2022 – 30/09/2022 

- Thời gian bay loại trừ: 01/09/2022 – 05/09/2022 

2. Chương trình giảm giá nhóm 

- Hình thức áp dụng: Giảm 25% cho nhóm 02 khách trở lên  

- Thời gian triển khai: Từ 17h00 ngày 01/06/2022 – hết ngày 30/06/2022 

- Thời gian bay áp dụng: Từ 01/06/2022 – 31/12/2022 

- Thời gian bay loại trừ: 01/09/2022 – 05/09/2022 

- Hạng vé áp dụng: Business Smart và Bunsiness Flex 

- Đường bay áp dụng: Các đường bay nội địa Bamboo Airways đang khai thác 

- Đường bay loại trừ: Các đường bay đi và đến Côn Đảo 

- Kênh bán & đối tượng áp dụng: Các đại lý truyền thống, OTA và phòng vé chính thức của 

Bamboo Airways. 

- Lưu ý: 

• Ưu đãi được file giá trực tiếp trên hệ thống  

• Mức giảm chỉ áp dụng trên base fare (giá vé cơ sở), không áp dụng thuế phí và phụ thu 



 

 

• Mọi trường hợp thực hiện thanh toán, xuất vé và thay đổi đặt chỗ sau thời gian triển khai 

chương trình, ưu đãi không còn hiệu lực. 

3. Chương trình cho khách hàng BBC 

- Hình thức áp dụng: Tặng Code trị giá 1.500.000 VNĐ cho hội viên BBC chưa phát sinh bay 

hạng Thương gia trong tháng 05/2022 

- Đối tượng áp dụng: hội viên BBC từ hạng Gold trở lên đã từng bay hạng Thương gia trước đây 

- Thời gian đặt vé: Từ 01/06/2022 – 30/06/2022 

- Thời gian bay áp dụng: Từ 01/06/2022 – 31/12/2022 

- Hạng vé áp dụng: Business Smart và Business Flex 

- Đường bay áp dụng: Các đường bay nội địa Bamboo Airways đang khai thác 

- Đường bay loại trừ: Các đường bay đi và đến Côn Đảo 

- Áp dụng cho booking từ 01 – 04 khách, mỗi khách giảm 1.500.000VNĐ (ADL, CHD) 

- Đặt vé qua kênh BBC  

- Lưu ý: Mức giảm chỉ áp dụng trên base fare (giá vé cơ sở), không áp dụng thuế phí và phụ 

thu. 

- Hội viên các Hãng hàng không khác phải thực hiện ít nhất 01 chuyến bay hạng Thương gia 

trên BAV trong giai đoạn từ 01/06/2022 - 31/12/2022 được phiên ngang sang hạng Diamond, 

First của Bamboo Club. 

Mọi thắc mắc, Quý Đại lý vui lòng liên hệ Tổng đài 19001166 và Chuyên viên Phụ trách Đại lý để 

được hỗ trợ. 

Bamboo Airways rất mong tiếp tục nhận được sự ủng hộ của Quý Đại lý. 

Trân trọng thông báo và cảm ơn! 


