MUA VÉ MÁY BAY TRỰC TUYẾN VỚI DỊCH VỤ THANH TOÁN HÓA ĐƠN
TRỰC TUYẾN CỦA BIDV

Với các dịch vụ thanh toán trực tuyến của BIDV, khách hàng có thể đặt vé và thanh toán vé máy
bay trực tuyến đơn giản, tiện lợi và hoàn toàn miễn phí. Quý khách vui lòng tham khảo bảng
hướng dẫn bên dưới để lựa chọn phương thức thanh toán phù hợp và thuận tiện nhất:
1. Bảng hướng dẫn các kênh thanh toán vé máy bay mà BIDV cung cấp
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2. Hướng dẫn thanh toán vé máy bay qua các kênh BIDV Online, BIDV SmartBanking,
ATM, BIDV Business Online, Quầy giao dịch
2.1.
-

Đặt mua vé máy bay
Đối với vé máy bay VietnamAirlines: Khách hàng đăng ký đặt mua vé máy bay tại website
https://www.vietnamairlines.com/, Chọn hình thức Thanh toán nội địa tại Việt NamTHANH TOÁN SAU, tích chọn Vui lòng chọn BIDV ATM machines hoặc BIDV
Ebanking. Sau đó, Khách hàng sẽ được cấp Mã đặt chỗ tương ứng để sử dụng thanh toán trả
sau trên các kênh của BIDV.

-

Đối với vé máy bay Jetstar: Khách hàng đăng ký đặt mua vé máy bay tại website
www.jetstar.com, Chọn hình thức thanh toán Ngân hàng hoặc ATM. Sau đó, Khách
hàng sẽ được cấp Mã đặt chỗ tương ứng để sử dụng thanh toán trả sau trên các kênh của
BIDV.

-

Đối với vé máy bay VietjetAir: Khách hàng đăng ký đặt mua vé máy bay tại website
http://www.vietjetair.com, Chọn hình thức Thanh toán sau Paylater. Sau đó, Khách
hàng sẽ được cấp Mã đặt chỗ tương ứng để sử dụng thanh toán trả sau trên các kênh của
BIDV.

-

Đối với vé máy bay AirAsia: Khách hàng đăng ký đặt mua vé máy bay tại website
http://www.airasia.com, Chọn hình thức thanh toán Trả sau. Sau đó, Khách hàng sẽ được
cấp Mã số vé tương ứng để sử dụng thanh toán trả sau trên các kênh của BIDV

-

Đối với vé máy bay đặt qua VnPay (VNTicket): Khách hàng có thể thực hiện đặt mua
vé máy bay của các Hãng hàng không nội địa (Vietnam Airlines, Air Asia, Vietjet Air,
Jetstar Pacific) và các Hãng hàng không quốc tế mua qua VnPay thông qua các hình thức:
+ Tổng đài 1900 55 55 20

+ Website mua vé trực tuyến tại www.vban.vn
+ Đặt vé qua BIDV Smart Banking
Sau đó, Khách hàng sẽ được cấp Mã thanh toán (MaTT) tương ứng để sử dụng thanh
toán trả sau trên các kênh của BIDV
2.2.

Điều kiện sử dụng dịch vụ

-

Thanh toán qua kênh BIDV Online: Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ BIDV Online
(gói tài chính) tại quầy giao dịch hoặc đăng ký trực tuyến tại website
https://ebank.bidv.com.vn/DKNHDT/

-

Thanh toán qua kênh BIDV Smartbanking: Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ BIDV
Smartbanking (gói tài chính) tại Quầy giao dịch hoặc đăng ký trực tuyến tại ứng dụng
BIDV SmartBanking (áp dụng đối với trường hợp Khách hàng đã đăng ký dịch vụ BIDV
Online hoặc/và BankPlus) hoặc qua website https://ebank.bidv.com.vn/DKNHDT/

-

Thanh toán qua kênh ATM: Khách hàng có thẻ ghi nợ nội địa ATM do BIDV phát hành

-

Thanh toán qua kênh BIDV Business Online: Khách hàng đã đăng ký sử dụng dịch vụ
BIDV Business Online kèm tính năng Thanh toán hóa đơn.

-

Thanh toán qua kênh Quầy: Khách hàng có thể thực hiện nộp tiền mặt hoặc chuyển khoản
tại các Quầy giao dịch BIDV.

2.3.

Các bước thực hiện thanh toán vé máy bay

2.3.1. Kênh BIDV Online
 Bước 1: Quý khách đặt vé theo hướng dẫn tại mục 2.1
 Bước 2: Quý khách truy cập BIDV Online và lựa chọn tính năng Thanh toán hóa đơn  Chọn Thanh toán hóa đơn từng lần

 Bước 3: Lựa chọn tài khoản thanh toán và nhập thông tin:
-

Loại dịch vụ: Chọn VE MAY BAY

-

Nhà cung cấp dịch vụ: Chọn tên hãng hàng không

-

Dịch vụ: Chọn dịch vụ tương ứng

-

Mã đặt chỗ/Mã số vé: Nhập mã đặt chỗ/mã số vé của Quý khách
Sau đó nhấn nút “Thực hiện”

 Bước 4: Thông tin về số tiền thanh toán sẽ tự động được hiển thị. Quý khách tích chọn vào
ô trống rồi bấm nút “Thực hiện”

 Bước 5: Nhập mã xác thực hiển thị trên Hardware token hoặc mã xác thực được gửi qua
tin nhắn tới điện thoại của khách hàng để hoàn tất giao dịch.

 Bước 6: Khách hàng nhận kết quả trạng thái giao dịch thành công hoặc thất bại
 Bước 7: Sau khi giao dịch được thực hiện thành công, hãng hàng không sẽ gửi Xác nhận
hành trình qua email khách hàng (email mà khách đã đăng ký khi thực hiện đặt chỗ) để xác
nhận giao dịch mua vé đã được thực hiện thành công. Quý khách in vé hoặc lưu giữ thông
tin mã đặt chỗ để làm thủ tục tại sân bay
2.3.2. Kênh BIDV Smart Banking
 Bước 1: Quý khách đặt vé theo hướng dẫn tại mục 2.1
 Bước 2: Quý khách đăng nhập dịch vụ và chọn tính năng Thanh toán  Vé máy bay

 Bước 3: Quý khách lựa chọn thông tin “Nhà cung cấp” là tên hãng hàng không hoặc
VNPAY
 Bước 4: Quý khách lựa chọn Tài khoản trích nợ để thanh toán, nhập Mã đặt chỗ/Mã số
vé, và nhấn nút “Tiếp tục”
 Bước 5: Thông tin về chuyến bay sẽ tự động hiển thị. Quý khách kiểm tra lại thông tin và
chọn “Tiếp tục” để chuyển sang màn hình tiếp theo



Bước 6: Tại màn hình Xác thực OTP, Quý khách nhập mã OTP được gửi về điện
thoại đăng ký dịch vụ để hoàn tất. Hệ thống sẽ thông báo trạng thái giao dịch.

 Bước 7: Sau khi giao dịch được thực hiện thành công, khách hàng sẽ nhận được thông
báo xác nhận hành trình chuyến bay được gửi tới email (trường hợp đặt mua vé máy
bay tại website Vietnamairlines, VietjetAir, AirAsia, Jetstar) hoặc gửi tin nhắn tới điện
thoại của khách hàng (trường hợp đặt mua vé máy bay qua VnPay) để xác nhận giao
dịch mua vé đã được thực hiện thành công. Quý khách in vé hoặc lưu giữ thông tin mã
đặt chỗ để làm thủ tục tại sân bay.
2.3.3. Kênh ATM
 Bước 1: Quý khách đặt vé theo hướng dẫn tại mục 2.1


Bước 2: Tại giao diện màn hình thanh toán của ATM, Khách hàng lựa chọn mục
“Thanh toán”, sau đó lựa chọn tài khoản của khách hàng sử dụng để thanh toán.

 Bước 3: Tiếp tục thao tác theo hướng dẫn tại màn hình ATM theo các bước:
Chọn Loại dịch vụ: Thanh toán vé máy bay
Chọn Nhà cung cấp dịch vụ: Chọn tên hãng hàng không
Chọn Dịch vụ: Quý khách lựa chọn dịch vụ theo tên hãng hàng không tương ứng
Mã khách hàng: Nhập Mã đặt chỗ/ Mã số vé
Sau đó nhấn nút “Tiếp tục”
 Bước 4: Màn hình ATM thông báo thông tin hóa đơn thanh toán, Khách hàng xác nhận
và nhấn nút “Tiếp tục”
-

 Bước 5: Màn hình thông báo kết quả giao dịch.
 Bước 6: Sau khi giao dịch được thực hiện thành công, hãng hàng không sẽ gửi Xác
nhận hành trình tới email khách hàng (email mà khách đã đăng ký khi thực hiện đặt
chỗ) để xác nhận giao dịch mua vé đã được thực hiện thành công. Quý khách in vé
hoặc lưu giữ thông tin mã đặt chỗ để làm thủ tục tại sân bay.
2.3.4. Kênh Quầy giao dịch
Áp dụng với vé máy bay của Hãng hàng không Jetstar Pacific
 Bước 1: Quý khách đặt vé theo hướng dẫn tại mục 2.1
 Bước 2: Quý khách tới Quầy Giao dịch của BIDV để yêu cầu thanh toán vé máy bay
Jetstar bằng hình thức chuyển khoản hoặc nộp tiền mặt và làm theo hướng dẫn của
GDV.
 Bước 3: Sau khi giao dịch được thực hiện thành công, hãng hàng không sẽ gửi Xác
nhận hành trình tới email khách hàng (email mà khách đã đăng ký khi thực hiện đặt
chỗ) để xác nhận giao dịch mua vé đã được thực hiện thành công. Quý khách in vé
hoặc lưu giữ thông tin mã đặt chỗ để làm thủ tục tại sân bay.
3.

Hướng dẫn thanh toán vé máy tại website Hãng hàng không

3.1.

Thanh toán giao dịch xác thực bằng dịch vụ ngân hàng điện tử
Điều kiện: Khách hàng đã đăng ký dịch vụ BIDV online hoặc đăng ký dịch vụ thanh toán
trực tuyến thành công tại BIDV, có thẻ ATM.
 Bước 1: Quý khách truy cập website của Vietnam Airlines/Air Asia/ Jetstar /Vietjetair
để đặt vé hoặc mua vé qua website www.vban.vn
 Bước 2: Quý khách chọn hình thức Thanh toán
-

Đối với Vietnam Airlines: Quý khách chọn hình thức Thanh toán nội địa tại Việt
Nam – THANH TOÁN NGAY

-

Đối với Air Asia: Quý khách chọn hình thức Thanh toán Ngân hàng điện tử (ghi nợ
trực tiếp)

-

Đối với Jetstar Pacific: Quý khách chọn hình thức Thẻ nội địa

-

Đối với Vietjetair: Quý khách chọn Thông tin thanh toán là “Napas”

-

Đối với website www.vban.vn, Quý khách chọn Mua vé máy bay  Tra cứu –
Thanh toán, nhập thông tin mã đặt chỗ và mã số xác thực và làm theo hướng dẫn
để chuyển sang màn hình nhập thông tin thẻ ghi nợ nội địa ATM

 Bước 3: Nhập thông tin thẻ ATM của Quý khách và nhấn nút Thanh toán. Hệ thống
sẽ chuyển sang cổng thanh toán trực tuyến của BIDV
 Bước 4: Quý Khách nhập thông tin và mật khẩu dịch vụ tại cổng thanh toán trực
tuyến của BIDV và nhấn nút “Xác nhận”

 Bước 5: Hệ thống BIDV gửi mật khẩu OTP đến số điện thoại đăng ký dịch vụ của
Quý khách hàng. Khách hàng nhập mật khẩu OTP để hoàn tất quy trình thanh toán.
 Bước 6: Sau khi giao dịch được thực hiện thành công, hãng hàng không sẽ gửi Xác
nhận hành trình tới email khách hàng để xác nhận giao dịch mua vé đã được thực hiện
thành công. Quý khách in vé hoặc lưu giữ thông tin mã đặt chỗ để làm thủ tục tại sân
bay.
3.2.

Thanh toán bằng thẻ tín dụng tại website Hãng hàng không

Điều kiện: Khách hàng có thẻ Tín dụng quốc tế hoặc thẻ Master do BIDV phát hành và có sử
dụng tính năng thanh toán trực tuyến cho thẻ.
 Bước 1: Quý khách truy cập website của Vietnam Airlines/Air Asia/ Jetstar để đặt vé
(hoặc mua vé qua website www.vban.vn)
 Bước 2: Tại màn hình thanh toán Quý khách chọn Thẻ thanh toán quốc tế hoặc Thẻ tín
dụng và sau đó nhập thông tin Số thẻ, ngày hết hạn của thẻ, tên chủ thẻ và mã CVV (3
số cuối in trên mặt sau thẻ tín dụng) để hoàn tất giao dịch

 Bước 3: Sau khi giao dịch được thực hiện thành công, hãng hàng không sẽ gửi Xác nhận
hành trình tới email khách hàng để xác nhận giao dịch mua vé đã được thực hiện thành
công. Quý khách in vé hoặc lưu giữ thông tin mã đặt chỗ để làm thủ tục tại sân bay.
4.

Một số lưu ý
Giao dịch mua vé máy bay được coi là thành công khi đáp ứng điều kiện sau: Quý khách
nhận được thông báo Xác nhận hành trình được gửi tới email của khách hàng hoặc gửi tin
nhắn tới điện thoại Quý khách sau khi hoàn tất giao dịch. Trường hợp không nhận được
Xác nhận hành trình qua email/tin nhắn điện thoại sau khi hoàn tất giao dịch, Quý khách
chủ động liên hệ với Tổng đài hỗ trợ của các hãng hàng không tương ứng hoặc liên hệ tới
tổng đài Chăm sóc khách hàng BIDV theo số điện thoại 19009247 để được hỗ trợ.
Để có thêm thông tin chi tiết về dịch vụ, Quý khách vui lòng liên hệ tổng đài
Chăm sóc khách hàng BIDV 1900 9247

