
Phòng vé Thiên Đăng nhận giảm hạng nội địa Vietnam Airlines, chi tiết như sau : 

-Chỉ nhận giảm đối với những vé khách đã chốt xuất. Vui lòng không inbox hỏi giá bao nhiêu, còn chỗ 

không, giảm được hạng nào… 

-Không giảm hạng trong mùa cao điểm, Lễ, Tết. (trừ một số chuyến bay Vasco đầu VN8…) 

-Vé đã gửi giảm đã được xác nhận thì phải lấy vé, không lấy cũng mất phí tương đương mức phí giảm 

bên dưới. 

-Phòng vé Thiên Đăng đặt chỗ và xuất vé, không confirm trên PNR bên khác. 

-Vé sau khi giảm hạng, áp dụng điều kiện hệ thống của hạng được giảm. Hoàn vé (nếu điều kiện cho 

phép) không trả lại phí giảm hạng. 

-Không phải tất cả các booking gửi đều được confirm. Long sẽ báo kết quả trong khoảng 11:00 cho 

booking gửi buổi sáng và 16:00 buổi chiều. Gửi rồi đợi kết quả, vui lòng không giục. 

-Mức phí giảm hạng : 

Giảm xuống hạng Thu 

N,R,T 150.000/chỗ. 

A,P 200.000/chỗ. 

*Lưu ý: Chỉ giảm hạng gần với hạng đang có trên hệ thống, không giảm nhiều được. Ví dụ: Đang có hạng 

T có thể giảm xuống hạng A, đang có hạng L có thể giảm xuống hạng N … 

THÔNG TIN ĐẶT VÉ: 

Khi đặt vé vui lòng cung cấp đầy đủ thông tin sau: 

-Họ tên đầy đủ toàn bộ khách bay (Như trên CMND/Hộ chiếu) + Ngày tháng năm sinh (Nếu khách là Trẻ 

em/Em bé) 

-Chi tiết hành trình: Ngày bay (dương lịch), giờ bay, chặng bay đi/về. 

-Thông tin liên hệ: Số điện thoại di động + Email (nếu có). 

LIÊN HỆ ĐẶT VÉ: 

ĐẠI LÝ VÉ MÁY BAY THIÊN ĐĂNG  
Địa chỉ: 158 Điện Biên Phủ P6 Q3 TP HCM  
Điện thoại: (028) 62991385 
Di động: 0909501401-Mr Long 
Email: vmbthiendang@gmail.com 
Website: bay5chau.com  

 


