HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRẢ SAU VÉ MÁY BAY BAMBOO
AIRWAYS TRÊN INTERNET BANKING VIETABANK
Bước 1: Khách hàng đăng nhập kênh giao dịch Internet Banking của VietABank → Chọn
chức năng: Giao dịch > Thanh toán hóa đơn.

Bước 2: Nhập thông tin hóa đơn
➢ Chọn loại dịch vụ: Thanh toán vé máy bay trả sau
➢ Nhà cung cấp: Chọn Bamboo Airways
➢ Mã khách hàng: Nhập mã đặt chỗ trả sau của Bamboo Airways (lưu ý khách nhập nhập
mã đặt chỗ viết Hoa)
➢ Sau khi nhập đầy đủ thông tin, Quý khách chọn Thực hiện.

Bước 3: Kiểm tra thông tin thanh toán
Quý khách kiểm tra thông tin thanh toán liên quan tới Mã đặt chỗ và chọn Thực hiện để tiến
hành xác thực giao dịch.
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Bước 4: Xác thực giao dịch
Hệ thống VietABank gửi OTP gửi đến số điện thoại Quý khách đã đăng; Quý khách nhập
mã xác thực OTP nhận được và chọn Xác nhận để hoàn tất giao dịch.
Lưu ý: Nếu quý khách nhập mật khẩu sai 5 lần, hệ thống sẽ tự hủy giao dịch.

Bước 5: Hoàn tất giao dịch
Hệ thống thông báo giao dịch thanh toán thành công.
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Sau khi thanh toán thành công, Quý khách hàng kiểm tra email thông báo xuất vé của
Bamboo Airways.
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