HƯỚNG DẪN MUA VÉ MÁY BAY VIETNAM AIRLINES
VÀ THANH TOÁN BẰNG SHB ONLINE QUA CỔNG THANH TOÁN NAPAS
Chương trình khuyến mãi “Cất cánh dễ dàng với Vietnam Airlines và SHB Online”

1. Giới thiệu chung:
-

“Cất cánh dễ dàng với Vietnam Airlines và SHB Online” là chương trình ưu đãi giảm giá trực
tiếp vé máy bay Vietnam Airlines thường niên với mức giảm giá sâu cho nhiều chặng bay
nội địa và quốc tế hàng năm. Năm 2018, Vietnam Airlines lại tiếp tục phối hợp với Napas và
SHB nhằm mang đến cho Khách hàng những khuyến mại hấp dẫn và thiết thực, được khấu
trừ 15% vào giá vé ngay khi Quý khách thực hiện các bước đầu tiên mua vé.

-

Bảng mã giảm giá tương ứng với các hành trình như dưới đây:
Chặng bay

Nhập mã khuyến mại Số lượt sử dụng

Nội địa Việt Nam

PR15NAP118

8.000

Việt Nam - Đông Nam Á

PR15NAP218

500

Việt Nam - Đông Bắc Á

PR15NAP318

500

Việt Nam – Châu Âu

PR15NAP418

500

PR15NAP518

500

Việt Nam - Úc
Tổng
-

10.000

Để tham gia chương trình, Quý khách tiến hành các bước đặt vé như sau

2. Hướng dẫn mua vé và tham gia chương trình khuyến mại:
Bước 1: Tìm kiếm, lựa chọn chuyến bay
-

Quý khách truy cập website www.vietnamairlines.com.vn, tiến hành các bước tìm kiếm
chuyến bay phù hợp với nhu cầu/lịch trình mong muốn của mình, nhập thông tin hành
khách, thông tin liên hệ theo các bước hướng dẫn mua vé trên website VietnamAirlines

-

Để được giảm giá 15% trong CTKM “Cất cánh sễ dàng với Vietnam Airlines”, Quý khách
lưu ý nhập mã khuyến mại tương ứng với hành trình mà Quý khách chọn như tại màn hình
minh họa bên dưới:

-

Sau khi chọn được giá vé phù hợp, Quý khách nhập thông tin hành khách, thông tin
người liên hệ trước khi tiến hành các bước thanh toán

Bước 2: Chọn hình thức thanh toán
-

Tới bước thanh toán, Quý khách vui lòng “Các hình thức thanh toán nội địa tại Việt
Nam”. Sau đó chọn “Thanh toán ngay” ở mục có logo Napas và click chọn nút “Thanh
toán với Napas”. Chi tiết màn hình minh họa như dưới đây:

-

Hệ thống hiển thị màn hình có logo Napas. Quý khách tick chọn “Quý khách vui lòng xác
nhận đã đọc và đồng ý các điều khoản và điều kiện” và chọn “Tiếp tục”

-

Hệ thống hiển thị màn hình các điều kiện thay đổi/hoàn vé. Quý khách vui lòng tick chọn
đồng ý với chính sách bảo mật và điều lệ vận chuyển, điều kiện đặt vé trực tuyến và chọn
“Mua”

-

Trang web Vietnam Airlines thực hiện điều hướng sang cổng thanh toán Napas. Quý khách
vui lòng chọn ngân hàng SHB, nhập tên chủ thẻ, số thẻ và ngày hiệu lực thẻ rồi chọn
“Thanh toán”, chi tiết như màn hình minh họa bên dưới:

Bước 3: Thanh toán bằng dịch vụ SHB Online
-

Quý khách đăng nhập ứng dụng SHB Online bằng tên đăng nhập và mật khẩu của mình

-

Sau khi thực hiện đăng nhập, hệ thống hiển thị thông tin giao dịch chờ thanh toán. Quý
khách vui lòng xem lại thông tin mua vé một lần nữa, chọn tài khoản trừ tiền và thực hiện
xác thực để hoàn thành giao dịch của mình
Kính chúc Quý khách có những trải nghiệm thú vị khi tham gia chương trình

