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Đây là email thông báo tự động. Xin vui lòng không trả lời.

Thông bá o cập n hật
các ch ươ ng tr ình
khu yến mãi
Kính gửi các thành viên của Cathay Agents,
Thân gửi Quý đại lý,
Kể từ ngày 01/07/2018 Cathay Pacific xin thông báo chính sách áp dụng cho những trường hợp sửa tên như
sau:
Không áp dụng tính phí cho thay đổi nhỏ:
* Cùng một người có tên bị nhập sai do lỗi đánh máy lên đến 3 chữ cái
* Thêm hoặc xóa tên đệm
* Họ và tên bị nhập nhầm vị trí cho nhau
* Chỉnh sửa chức danh / giới tính
Áp dụng tính phí phát sinh cho những lỗi thay đổi sau:
* Cùng một người có tên bị nhập sai do lỗi chính tả nhiều hơn 3 chữ cái
* Thay đổi họ sau khi kết hôn (cung cấp giấy tờ chứng minh)
Mức phí áp dụng cho 01 lần thay đổi: USD60
Lưu ý:
• Phí sẽ dựa trên POC (Điểm bắt đầu) thay vì POS (Điểm bán hàng) đối với một số thị trường.
• Trên cơ sở “cùng một người”
• Quý đại lý vẫn được yêu cầu phải nhập SSR NAME CHANGE để lấy xác nhận của hãng trước khi thay đổi
Rất mong Quý đại lý triển khai thông tin với các ticketing/booker và subagent.
Xin trân trọng cám ơn!
Cathay Pacific Airways Limited
Cathay Agents
Nếu bạn không muốn tiếp tục nhận được các thông báo cập nhập chương trình khuyến mãi từ Cathay Agents,
xin vui lòng vào trang web của chúng tôi và cập nhật hồ sơ của mình
Điều kiện | Bảo mật dữ liệu
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