
E-ticket / Vé điện tử
Departure Flight / Chuyến bay đi

Traveloka Booking ID 
Mã đặt chỗ

753737543Wednesday, 5 January 2022 / Thứ Tư, 5 tháng 1 2022

Bamboo Airways

Subclass V ( Economy )

15:25 Ho Chi Minh City (SGN) / TP HCM
Tansonnhat Intl 
Sân bay Tân Sơn Nhất

17:30 Hai Phong (HPH) / Hải Phòng
Cat Bi International 
Sân bay quốc tế Cát Bi

Airline Booking Code (PNR) 
Mã đặt vé (PNR)

W9K325

KHÔNG HOÀN TIỀN

 
Trình CMND/hộ chiếu và 
vé khi làm thủ tục bay  

Làm thủ tục ít nhất 90 phút
trước giờ khởi hành  

Giờ hiển thị trên vé là giờ 
sân bay địa phương

No. 
Số

Passenger(s) 
Tên hành khách

Route Flight Facilities 
Chặng Tiện nghi chuyến bay

1 Ông NHU HIEP NGUYEN (Người lớn)  SGN - HPH  20 kg



Passenger Details
Thông tin hành khách

No. 
Số

Passenger(s) 
Tên hành khách

Route 
Chặng

1 Ông NHU HIEP NGUYEN TP HCM - Hải Phòng

Airline Conditions of Carriage / Điều kiện vận chuyển hàng không
Quý khách vui lòng đọc kĩ và hiểu rõ các điều kiện vận chuyển hàng không

Bamboo Airways : https://www.traveloka.com/x/coc/qh

1.  

2.  

3.  
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How to Reschedule / Hướng dẫn thay đổi lịch bay:

/
Đăng nhập vào tài khoản Traveloka của bạn qua trang  hoặc từ Ứng dụng Traveloka.https://www.traveloka.com/login

Vào mục  và mở đặt chỗ bạn muốn thay đổi lịch trình bay. Nếu đặt chỗ của bạn cho phép thay đổi lịch Đặt chỗ của tôi
trình, hãy nhấp vào .Yêu cầu đổi lịch

Hãy yên tâm, vé của bạn sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi vé điện tử mới của bạn được phát hành.

Chọn chuyến bay và hành khách bạn muốn thay đổi lịch trình.

Nhập thông tin chi tiết chuyến bay mới của bạn. Sau đó, chọn chuyến bay mới của bạn.

Kiểm tra lại chi tiết đặt chỗ của bạn và nhấp vào  để gửi yêu cầu đổi lịch trình.Tiếp tục

Nếu giá không hiển thị khi bạn chọn chuyến bay mới, vui lòng chờ giá vé mới của bạn được xác nhận.

Nếu phát sinh chênh lệch giá vé hoặc phí đổi lịch trình, xin vui lòng hoàn thành việc thanh toán trong thời hạn quy định.

Sau khi thanh toán thành công, bạn sẽ nhận được vé điện tử mới qua mục  và email.Đặt chỗ của tôi

https://www.traveloka.com/x/coc/qh
https://www.traveloka.com/login
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How to Refund / Hướng dẫn hoàn tiền:
Đăng nhập vào tài khoản Traveloka của bạn qua  hoặc từ Ứng dụng Traveloka.https://www.traveloka.com/login

Vào mục  và mở đặt chỗ bạn muốn hoàn tiền. Sau đó, nhấp vào .Đặt chỗ của tôi Yêu cầu hoàn tiền

Hãy yên tâm, vé của bạn sẽ vẫn có hiệu lực cho đến khi bạn hoàn tất gửi yêu cầu hoàn tiền.

Đọc chính sách hoàn tiền cho đặt chỗ của bạn. Nếu vé máy bay của bạn thuộc hạng vé được hoàn tiền, hãy nhấp vào Bắt 
 để bắt đầu quy trình yêu cầu hoàn tiền.đầu hoàn tiền

Chọn lý do hoàn tiền và hành khách bạn muốn hoàn tiền.

Điền các thông tin liên quan đến hoàn tiền của bạn, chẳng hạn như chứng từ hoàn tiền hoặc cung cấp thông tin tài khoản 
ngân hàng

Kiểm tra chi tiết tiền hoàn lại của bạn và nhấp vào  để hoàn tất.Gửi yêu cầu hoàn tiền

Chúng tôi sẽ xem xét yêu cầu hoàn tiền của bạn và chuyển đến hãng hàng không.

Bạn sẽ được thông báo về tiến độ hoàn tiền của mình. Tuy nhiên, bạn cũng có thể theo dõi trạng thái hoàn tiền của mình 
thông qua .Đặt chỗ của tôi

LƯU Ý: Hãng hàng không chỉ chấp thuận yêu cầu hoàn tiền được xử lý thông qua Traveloka .

NẾU CÓ BẤT KỲ CÂU HỎI NÀO, HÃY TRUY CẬP TRUNG TÂM TRỢ GIÚP TRAVELOKA:

 trv.lk/help

MÃ ĐẶT CHỖ

 753737543

Không cần in
Bảo vệ rừng, tiết kiệm giấy! 
Xem và sử dụng các đặt chỗ 
bằng cách chọn mục Đặt chỗ 
của tôi trên ứng dụng 
Traveloka.

Tình trạng chuyến bay
Cập nhật về tình trạng các 
chuyến bay mới nhất tại mục 
Đặt chỗ của tôi trên ứng dụng 
Traveloka. Bạn cũng có thể 
chia sẻ thông tin này với bạn 
bè và gia đình!

https://www.traveloka.com/login
https://trv.lk/help
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