HƯỚNG DẪN THANH TOÁN VÉ MÁY BAY/ TÀU LỬA TRẢ SAU
QUA ACB ONLINE
 Bước 1: Thực hiện mua vé máy bay tại website của các hãng hàng không/ hãng tàu
 Website đặt vé:
+ Vietnam Airlines: https://www.vietnamairlines.com
+ Air Asia: www.airasia.com
+ Vietjet Airs: https://www.vietjetair.com
+ Bamboo Airways: https://www.bambooairways.com
+ Vietnam Railways: https://dsvn.vn
 Phương thức thanh toán: Chọn “Thanh toán trả sau” để lấy “Mã đặt chỗ” hoặc “thanh toán
ngay” qua cổng thanh toán VNPAY
Lưu ý: Khách hàng cần mua vé máy bay của hãng hàng không Jetstar Pacific hoặc các hãng hàng
không Quốc tế như Thai-Airway, Tiger-Away, Cathaypacific, Korean Air,…khách hàng có thể đặt
mua vé tại đơn vị liên kết với ACB là Công ty CP Giải Pháp Thanh Toán Việt Nam (VNPAY) tại
website vban.vn, vnticket.vn hoặc qua tổng đài đặt vé VnTicket theo số 1900 555 20. Sau khi có mã
đặt chỗ, Khách hàng có thể thanh toán trả sau trên ACB Online với thời gian chờ thanh toán lên đến
48h (tùy quy định của từng hãng hàng không)
 Bước 2: Thanh toán vé máy bay/ vé tàu lửa qua tài khoản ACB Online
Cách 1: “Thanh toán trả sau” qua website online.acb.com.vn hoặc qua ACB Mobile App
Truy cập ACB Online và chọn menu: <Thanh toán dịch vụ>  <Thanh toán vé máy bay> hoặc
<Thanh toán vé tàu lửa>

Chọn nhà cung cấp
dịch vụ
Nhập “Mã đặt chỗ”
đã đặt ở bước 1. Hệ
thống tự động hiển
thị thông tin số tiền
cần thanh toán

Contact Center 24/7: 1900 54 54 86 – (028) 38 247 247

Cách 2: “Thanh toán ngay” qua “cổng thanh toán” có liên kết với ACB Online
Tại bước chọn phương thức thanh toán, Quý khách thực hiện như sau:
-

Chọn cổng thanh toán VNPAY,

-

Chọn thanh toán qua “Internet banking và tài khoản ngân hàng” của ACB. Hệ thống sẽ chuyển Quý
khách đến website ACB Online (tại địa chỉ https://online.acb.com.vn ) để tiến hành thanh toán.
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đăng ký đặt vé hoặc liên hệ với đơn vị xuất vé để biết thêm thông tin chi tiết.

