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HƯỚNG DẪN CÁC BƯỚC THỰC HIỆN QUY ĐỔI DẶM TÍCH LŨY 
LẤY THƯỞNG TRÊN WEBSITE CỦA VIETNAM AIRLINES 

 

   Khi tham gia chương trình quy đổi điểm tích lũy chi tiêu thẻ SHB lấy dặm thưởng Bông Sen 
Vàng, Quý khách sẽ có rất nhiều lựa chọn để đổi số dặm tích lũy của mình thành những phần 
thưởng trên Vietnam Airlines như sau: 

- Vé thưởng: Quý khách có thể sử dụng Dặm thưởng tích lũy tại Vietnam Airline để lấy thưởng cho 
bản thân hoặc cho người thân (áp dụng cho hạng Bạch kim và hạng Vàng) và trên tất cả các chuyến 
bay của Vietnam Airlines trên các chặng nội địa và quốc tế đi/đến. 

- Phần thưởng nâng hạng ghế: Quý khách có thể sử dụng Dặm thưởng tích lũy để thực hiện nâng 
hạng ghế cho mình hoặc người thân (áp dụng cho hạng Bạch kim và hạng Vàng)  trong các chuyến 
bay Vietnam Airlines khai thác và chuyến bay liên danh trao đổi chỗ cứng. 

 -Phần thưởng hành lý quá cước: Quý khách có thể sử dụng Dặm thưởng tích lũy để thực hiện thanh 
toán cho phần hành lý quá cước cho mình hoặc người thân (áp dụng cho hạng Bạch kim và hạng 
Vàng)  trong các chuyến bay Vietnam Airlines khai thác và chuyến bay liên danh trao đổi chỗ cứng. 

- Phần thưởng sử dụng phòng chờ hạng thương gia: Quý khách và người thân đi cùng có thể làm 
thủ tục đổi dặm lấy thẻ mời vào phòng chờ hạng Thương gia khi làm thủ tục tại sân bay. Phần 
thưởng áp dụng cho 01 người thân đi trên chuyến bay xuất phát cùng ngày với hội viên Bạch kim 
hoặc Vàng, bao gồm:cha mẹ đẻ hoặ cha mẹ chồng/vợ; chồng/vợ; con đẻ, con nuôi. 

- Lấy thưởng trên các hãng hàng không đối tác: không chỉ được hưởng rất nhiều ưu đãi và tiện 
ích khi bay cùng Vietnam Airlines và các hãng hàng không thành viên SkyTeam, Quý khách còn có 
thể đổi dặm tích lũy của mình thành các chuyến bay hoàn toàn miễn phí trên tất cả các hãng hàng 
không của liên minh SkyTeam và một số hãng hàng không khác có hợp tác với Vietnam Airlines về 
chương trình khách hàng thường xuyên. 

Thao tác thực hiện lấy thưởng như sau: 
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Bước1:Quý khách vào Website của VNA tại địa chỉ: 

https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/home, thao tác chọn “Chương Trình Bông Sen Vàng”. 

 

Bước 2: Chọn mục “lấy thưởng” 

 

Bước 3: Trong mục LẤY THƯỞNG TRỰC TUYẾN chọn Kiểm tra lại Thông tinđể cập nhật thông 
tin đúng đặc biệt là số điện thoại và email (Lưu ý: email phải là duy nhất trên hệ thống Bông Sen 
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Vàng, Nếu 01 email thực hiện đăng ký cho 02 tài khoản Bông Sen Vàng, việc đổi thưởng trực tuyến 
sẽ không thực hiện được). 

 

Bước 4: Chọn ĐẾN TRANG TÌM KIẾM để lựa chọn phần thưởng của quý khách. Quý khách sẽ lựa 
chọn Điểm khởi hành, Điểm đến và thời gian chuyến bay. 
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Bước 5: Quý khách lựa chọn chuyến bay và hạng ghế phù hợp với số điểm Bông Sen Vàng tích lũy 
được.Thực hiện đền thông tin về hành khách, thông tin thanh toán. Quý khách sẽ vẫn phải thanh 
toán tiền thuế phí của chuyến bay theo quy định. 

 

Lưu ý: Từ hạng vàng trở lên, hội viên Bông Sen Vàng sẽ được đổi thưởng cho người thân 

TIP: Kiểm tra đổi điểm thưởng từ thẻ SHB sang tài khoản Bông Sen Vàng: 
Tại trang thông tin tài khoản :https://www.vietnamairlines.com/vn/vi/lotusmiles/my-account. Chọn 
mục CHI TIẾT CÁC HOẠT ĐỘNG để xem danh sách các giao dịch cộng dặm được thực hiện. 
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Bảng minh họa Dặm thưởng tích lũy để quy đổi 1 vé máy bay MIỄN PHÍ theo chương trình hợp tác 
Vietnam Airlines (VNA) và SHB áp dụng từ 01/10/2017 

 

(Số dặm khấu trừ hiển thị trong bảng trả thưởng áp dụng cho hành trình 1 chiều) 

Trong quá trình thực hiện, nếu cần thêm thông tin hỗ trợ, Quý khách vui lòng liên hệ đầu mối của 
SHB và Vietnam Arilines như sau: 

1. SHB 

Để thêm thông tin liên hệ hỗ trợ từ SHB, nếu có thắc mắc về việc đổi điểm loyalty thành Dặm 
thưởng của VNA Quý khách vui lòng liên hệ Hotline SHB 24/7: 024.62754332/ 1800 588856. 

2. Vietnam Airlines 

Để có thêm thông tin chi tiết hỗ trợ  trong quá trình thực hiện đổi Dặm lấy thưởng Quý khách vui 
lòng liên hệ Hotline Vietnam Airlines: 1900 1800. 


