
 

 

 

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

 

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 tế. 

Thông tin chi tiết như sau: 

1. Chương trình giảm giá nhóm cho hành trình từ Việt Nam đi Đông Nam Á 

- Nội dung: Giảm 50% cho nhóm từ 2 khách trở lên 

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

BambooAirways. 

- Thời gian triển khai: Từ 12h00 ngày 01/06/2022 – hết ngày 30/06/2022 

- Đường bay áp dụng: HANSIN, SGNSIN, SGNBKK 

- Hạng giá vé áp dụng: Business Smart và Bunsiness Flex 

- Thời gian bay áp dụng: Không giới hạn 

- Lưu ý: 

• 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 và mức giá cao hơn của hạng ghế đó sẽ được 

áp dụng. 

• Chương trình có thể kết thúc sớm trước thời hạn khi số lượng chỗ của chương trình đã 

hết. 

2. Chương trình nâng hạng thương gia cho các hành trình từ Việt Nam đi Châu Âu/Úc, Đông 

Nam Á và Đông Bắc Á 

- Nội dung chương trình: Khách hàng mua Economy Flex thì được nâng hạng thương gia và 

áp dụng mức phí nâng hạng tại sân. 

- Đối tượng áp dụng: Áp dụng cho tất cả khách hàng mua vé Economy Flex. 

- Quy trình nâng hạng: Việc nâng hạng được phục vụ tại phòng vé của Bamboo Airways trước 

tối thiểu 05 giờ so với giờ khởi hành và nâng hạng C khi chuyến bay còn hạng I và C (Không 

áp dụng khi mở đến hạng J) 

- 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 

- Đường bay áp dụng: HANMEL, SGNMEL, SGNSYD, HANLHR, SGNFRA, HANFRA, 

HANTPE, HANICN, HANNRT, SGNBKK, SGNSIN, HANSIN. 



 

 

- Kênh bán áp dụng: Các đại lý, OTA và phòng vé chính thức của Bamboo Airways 

- Phí nâng hạng dịch vụ lên Business: 

• Đối với chặng từ Việt Nam đi Quốc tế 

Hạng 
Phí nâng hạng dịch vụ lên Business (VND) 

Nhật Bản 
Hàn 

Quốc 
Đài Loan Anh Úc Đức Singapore 

Thái 

Lan 

Y, W Free Free Free Free Free Free Free Free 

S,B,H,K,L 1,500,000 1,700,000 1,000,000 8,900,000 8,500,000 8,600,000 1,200,000 800,000 

• Đối với chặng từ Quốc tế về Việt Nam 

 

 

 

 

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! 

Hạng 

Phí nâng hạng dịch vụ lên Business 

Nhật Bản 

(JPY) 

Hàn Quốc 

(KRW) 

Đài Loan 

(TWD) 

Anh 

(GPB) 

Úc 

(AUD) 

Đức 

(EUD) 

Singapore 

(SGD) 

Thái Lan 

(THB) 

Y, W Free Free Free Free Free Free Free Free 

S,B,H,K,L 14750 51000 750 450 420 450 90 2250 


