
 
 

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRẢ SAU VÉ MÁY BAY BAMBOO AIRWAYS 

NGÂN HÀNG TMCP HÀNG HẢI (MSB) 

1. Kênh Internetbanking 

Bước 1: Truy vấn thông tin Mã đặt chỗ 

Khách hàng đăng nhập Internetbanking của MSB, chọn dịch vụ Thanh toán hóa đơn/Vé 

tàu xe/Bamboo Airways để thực hiện giao dịch. 

Tại mục Mã khách hàng, khách hàng nhập Mã đặt chỗ trả sau của Bamboo Airways  và 

nhấn  để truy vấn thông tin 

 

Lưu ý: Khách hàng nhập Mã đặt chỗ với định dạng chữ và số VIẾT HOA 

 

 

Hệ thống truy xuất và hiển thị thông tin liên quan đến Mã đặt chỗ trên giao diện thanh toán. 

Khách hàng kiểm tra thông tin và chọn  để tiếp tục thực hiện giao dịch  
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Bước 2: Xác thực giao dịch 

Khách hàng nhập OTP để xác thực giao dịch 

 

 

Bước 3: Khách hàng nhận thông báo kết quả giao dịch 

 

Khách hàng kiểm tra email thông báo xuất vé của Nhà cung cấp dịch vụ 
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2. Kênh Mobilebanking (App) 

Bước 1: Truy vấn thông tin Mã đặt chỗ 

Khách hàng đăng nhập Ứng dụng Mobilebanking của MSB, chọn dịch vụ Thanh toán hóa 

đơn/Vé tàu xe/Bamboo Airways để thực hiện giao dịch. 

Tại mục Mã đặt chỗ, khách hàng nhập Mã đặt chỗ trả sau của Bamboo Airways  và nhấn 

 để truy vấn thông tin 

Lưu ý: Khách hàng nhập Mã đặt chỗ với định dạng chữ và số VIẾT HOA 

 

 

Hệ thống truy xuất và hiển thị thông tin liên quan đến Mã đặt chỗ trên giao diện thanh toán. 

Khách hàng kiểm tra thông tin và chọn  để tiếp tục thực hiện giao dịch  
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Bước 2: Xác thực giao dịch 

Khách hàng nhập Mật mã giao dịch để xác thực giao dịch 

 

Bước 3: Khách hàng nhận thông báo kết quả giao dịch 
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Khách hàng kiểm tra email thông báo xuất vé của Nhà cung cấp dịch vụ 

 


