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1. Đăng ký kích hoạt sử dụng dịch vụ VCBPAY 

Bước 1: Khách hàng đến Quầy giao dịch của Vietcombank đăng ký sử dụng dịch vụ VCB-Mobile 

B@nking/VCB-iB@nking.  

Bước 2: Sau khi đăng ký dịch vụ, Khách hàng có thể sử dụng user VCB-Mobile B@nking/VCB-

iB@nking để kích hoạt VCBPAY. 

 

a. Kích hoạt VCBPAY bằng tài khoản VCB-iB@king 

 

 



 

Bước 1: Khách hàng chọn Sử dụng tài khoản VCB-iB@king để đăng ký 

Bước 2: Nhập thông tin đăng nhập IB: tên đăng nhập và mật khẩu hợp lệ, bấm Đăng nhập 

Bước 3: Hiển thị màn hình kích hoạt dịch vụ VCBPAY, khách hàng Lựa chọn Tài khoản mặc 

định,  Đặt mật khẩu, chọn điều khoản, điều kiện và nhấn nút Đăng ký 

Bước 4: Bấm vào link điều khoản, Ứng dụng hiển thị màn hình nội dung thỏa thuận. Khách hàng 

xem hết nội dung điều khoản, nhấn chọn checkbox đồng ý. Nhấn Đồng ý. 

Bước 5: Nhập vào Mã xác nhận OTP đã được gửi đến Số điện thoại đăng ký và nhấn nút Tiếp 

tục. Sau khi nhập chính xác thông tin, ứng dụng sẽ được kích hoạt trên thiết bị. 

b. Kích hoạt VCBPAY bằng tài khoản VCB-Mobile B@king 

 



 

Bước 1: Khách hàng chọn Sử dụng tài khoản VCB-Mobile B@king để đăng ký 

Bước 2: Nhập vào Số điện thoại đã đăng ký với VCB khi đăng ký dịch vụ và nhấn nút Đăng nhập.      

Khách hàng nhập Mật khẩu mặc định và nhấn nút Đăng nhập.  

Bước 3: Khách hàng Lựa chọn Tài khoản mặc định, nhập mật khẩu mới, nhập lại mật khẩu mới, 

tích chọn điều khoản, điều kiện và nhấn nút Đăng ký 

Bước 4: Bấm vào link điều khoản, nhấn chọn checkbox đồng ý. Nhấn Đồng ý. 

Bước 5: Nhập vào Mã xác nhận OTP Tiếp tục. Sau khi nhập chính xác thông tin, ứng dụng sẽ 

được kích hoạt trên thiết bị. 

2. Chuyển tiền 

a. Chuyển tiền tới bạn bè 

Chuyển tiền tới bạn bè:  Là giao dịch chuyển tiền tới các tài khoản người dùng VCBPAY đã 

được lưu trên danh bạ thiết bị. 



  

  

Bước 1: Khách hàng chọn Chuyển tiền tới bạn bè 

Bước 2: Chọn người nhận và nhập thông tin chuyển khoản gồm: Số tiền, lời nhắn và nhấn nút 

Tiếp tục   

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin. Nhấn vào nút Tiếp tục 

Bước 4: Khách hàng thực hiện xác thực giao dịch bằng SMS OTP/Mật khẩu/vân tay 

Bước 5: Hệ thống hiển thị màn hình kết quả thực hiện giao dịch thành công.  

b. Chuyển tiền tới người dùng VCBPAY 

Chuyển tiền tới người dùng VCBPAY:  Là giao dịch chuyển tiền tới các tài khoản người dùng 

VCBPAY đã được lưu hoặc chưa được lưu trên danh bạ thiết bị. 



   

  

 

Bước 1: Khách hàng chọn Hình thức chuyển là Chuyển tiền Tới người dùng VCBPAY 

Bước 2: Nhập thông tin chuyển khoản gồm: Số điện thoại, Số tiền, lời nhắn và nhấn nút Tiếp tục 

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin. Nhấn vào nút Tiếp tục 

Bước 4: Khách hàng thực hiện xác thực giao dịch bằng SMS OTP/Mật khẩu/vân tay 

Bước 5: Hệ thống hiển thị màn hình kết quả thực hiện giao dịch thành công.  

 

 



c. Chuyển tiền nhanh qua Số tài khoản 

 
 

 

 

Bước 1: Khách hàng chọn Chuyển tiền tới tài khoản 

Bước 2: Nhập thông tin chuyển khoản gồm: Tài khoản đích, Ngân hàng hưởng, số tiền, lời 

nhắn và nhấn nút Tiếp tục 

Bước 3: Kiểm tra lại thông tin. Nhấn vào nút Tiếp tục 

Bước 4: Khách hàng thực hiện xác thực giao dịch bằng SMS OTP/Mật khẩu/vân tay 

Bước 5: Hệ thống hiển thị màn hình kết quả thực hiện giao dịch thành công.  



3. Gửi quà may mắn 

a. Gửi quà may mắn 

Gửi quà may mắn là chức năng gửi tặng tiền tới nhiều bạn bè đang dùng VCBPAY trong 1 lần 

gửi. 

 

 



 

Bước 1:  Khách hàng chọn chức năng Gửi quà may mắn 

Bước 2:  Chọn 1 trong 3 hình thức gửi quà và nhấn nút  để chuyển sang màn hình chọn người 

nhận quà. 

Các hình thức  gửi quà tương ứng với hình thức chia tiền sau: 

- Số tiền chia đều: Tổng số tiền gửi quà chia đều cho các thành viên. 

- Số tiền ngẫu nhiên: Tổng số tiền được hệ thống chia ngẫu nhiên cho các thành viên. 

- Số tiền xác định: Nhập vào số tiền cho từng thành viên. 

  Bước 3:  Khách hàng có thể chọn người nhận từ danh bạ hoặc nhập vào ô tìm kiếm và nhấn nút 

Chọn để gửi yêu cầu cho số điện thoại không có trong danh bạ . Sau đó nhấn nút  Xong để 

chuyển đến màn hình nhập số tiền. 

Lưu ý: - Người nhận phải có tài khoản VCBPAY. 

- Mỗi lần gửi được chọn tối đa 10 người nhận. 

Bước 4:  Đối với phương thức Chia đều và Ngẫu nhiên, Khách hàng nhập vào tổng số tiền và 

nhấn nút  để chuyển đến màn hình nhập lời nhắn. 

Đối với phương thức Xác định, Khách hàng nhập vào số tiền cho từng thành viên và nhấn nút 

Xong để chuyển đến màn hình nhập lời nhắn. 

Bước 5: Nhập vào lời nhắn để gửi tới người nhận quà. Và nhấn nút Xong để tiếp tục. 

Bước 6:  Kiểm tra lại thông tin tới các thành viên. Nhấn mũi tên để xem các thành viên tiếp theo 

nếu có nhiều thành viên. 

- Nhấn  nút Xóa khỏi danh sách để xóa khỏi danh sách người nhận quà. 

- Nhấn nút Xác nhận để chuyển đến màn hình Xác nhận thông tin. 



Bước 7:  Xác nhận lại thông tin thành viên nhận quà lần nữa và nhấn nút Đóng gói quà để gửi 

quà. Nhấn nút   để hủy quà tặng đang tạo. 

Bước 8: Khách hàng thực hiện xác thực giao dịch 

Bước 9: Hiển thị màn hình kết quả khi Quà được đóng gói và gửi đi thành công. 

b. Nhận quà may mắn 

Nhận quà may mắn là chức năng cho phép khách hàng mở quà hoặc từ chối quà tặng nhận 

được từ danh sách quà hoặc từ thông báo hiển thị trên ứng dụng. 

i. Mở quà tặng. 

 



Bước 1: Tại danh sách quà tặng, Khách hàng chọn mở quà. 

Bước 2: Nếu quà tặng có mã code, ứng dụng hiển thị màn hình nhập mã code. Khách hàng nhập 

vào  mã code hợp lệ có 6 chữ số. Ứng dụng hiển thị màn hình hộp quà vẫn đang đóng. 

 Nếu không có mã code, sẽ hiển thị luôn màn hình ở Bước 3. 

Bước 3: Khách hàng thực hiện nhấn vào hộp quà để mở quà. Khi hộp quà được mở ra khách 

hàng sẽ nhận được món quà bằng số tiền hiển thị lên màn hình. 

Bước 5: Để nhận quà thành công, Khách hàng nhấn chọn nút Gửi lời nhắn cảm ơn  

Bước 6:  Nhập lời  nhắn cảm ơn và nhấn nút Gửi. Lúc này khách hàng mở quà thành công, Quà 

chuyển từ trạng thái Chờ nhận quà sang trạng thái Đã nhận và tiền được cộng vào tài khoản 

người nhận quà. 

ii. Từ chối quà. 

 Trường hợp 1: Từ chối quà từ danh sách quà. 

 

Bước 1: Ứng dụng hiển thị màn hình danh sách quà, trong đó Quà vừa nhận được đang ở trạng 

thái Chờ nhận quà, có nút Từ chối và nút Mở quà.  

- Thực hiện nhấn nút Từ chối để từ chối nhận quà tặng này. 

 

Bước 2: Lựa chọn một trong các lý do từ chối quà. Nếu chọn Khác sẽ hiển thị màn hình để nhập 

lý do. Nhấn nút Gửi để gửi tới người tặng quà. 

Bước 3: Sau khi từ chối quà thành công, trạng thái quà chuyển sang Đã từ chối nhận quà và 

tiền được trả lại cho người tặng quà.  



iii. Lọc quà. 

Chức năng lọc quà tặng cho phép tìm kiếm quà tặng nhận được từ danh sách quà. 

     

Bước 1:  Nhấn chọn chức năng Quà may mắn. Nhấn chọn icon  để thực hiện tìm kiếm quà 

nhận được. 

Bước 2:  Chọn các tiêu chí tìm kiếm: Khoảng thời gian tìm kiếm, Số điện thoại người gửi quà, 

Trạng thái quà và nhấn Tìm kiếm. 

4. Gửi yêu cầu chuyển tiền 

a. Gửi yêu cầu chuyển tiền 

  



     

Bước 1:  Khách hàng chọn Gửi yêu cầu chuyển tiền 

Bước 2: Khách hàng thực hiện chọn một trong ba phương thức chia là: Chia đều, Xác định và 

Ngẫu nhiên.   

Bước 3:  Trường hợp khách hàng chọn phương thức Chia đều và Ngẫu nhiên, cần phải nhập 

vào Tổng số tiền yêu cầu.  

Sau đó chọn người nhận bằng cách nhấn vào icon +, màn hình cho phép chọn người nhận mở ra. 

 Khách hàng có thể chọn người nhận từ danh bạ hoặc nhập vào ô Tìm kiếm và nhấn nút Chọn 

để gửi yêu cầu cho số điện thoại không có trong danh bạ . Sau đó nhấn nút  Xong để thêm vào 

danh sách người nhận. 

 Trường hợp chọn phương thức chia Xác định, sau khi nhấn nút Xong , hiển thị màn hình 

để khách hàng nhập vào số tiền cho từng người. 

Bước 4: Nhấn chọn ô Lời nhắn, màn hình cho phép Khách hàng nhập lời nhắn và nhấn nút 

Xong để thêm lời nhắn. 

Bước 5: Kiểm tra lại thông tin và nhấn Tiếp tục. 

Bước 6: Khách hàng thực hiện xác thực giao dịch bằng SMS OTP/Mật khẩu/vân tay 

Bước 7:  Hiển thị màn hình kết quả gửi yêu cầu chuyển tiền.  

 

 



a. Nhận yêu cầu chuyển tiền 

Yêu cầu chuyển tiền thanh toán: Là giao dịch chuyển tiền trả lại theo yêu cầu chuyển tiền nhận 

được với đúng số tiền được yêu cầu, vào tài khoản người Gửi yêu cầu chuyển tiền.

    

Bước 1: Khách hàng chọn yêu cầu cần chuyển trả tiền và nhấn nút Chuyển tiền 

Bước 2: Kiểm tra lại thông tin và nhấn nút Tiếp tục 

Bước 3: Khách hàng thực hiện xác thực giao dịch bằng SMS OTP/Mật khẩu/Vân tay. 

Bước 4:  Hệ thống hiển thị màn hình kết quả khi thực hiện giao dịch thành công.  



5. Nạp tiền điện thoại 

   

  

Bước 1 : Chọn chức năng Nạp tiền điện thoại. 

Bước 2 : Chọn số điện thoại /Mệnh giá muốn nạp tiền.  

- Mặc định là số điện thoại đăng ký sử dụng VCBPAY. 

- Nếu nạp tiền cho số điện thoại khác , nhấn dấu ( + ) và nhập số điện thoại khác.  

Bước 3 : Khách hàng xác nhận thông tin, nhấn nút Tiếp tục                               

Bước 5: Khách hàng thực hiện xác thực giao dịch bằng SMS OTP/Mật khẩu/vân tay 

Bước 6 : Hệ thống hiển thị màn hình Giao dịch thành công.                         



6. Thanh toán QR Pay 

i.  Tạo MyQR 

  

Bước 1 Chọn chức năng QR Pay.  

Bước 2: Nhấn chọn icon MyQR , hiển thị màn hình danh sách tài khoản thanh toán VND và 

biểu tượng QR Pay tương ứng với mỗi số tài khoản. 

Bước 3: KH nhấn vào biểu tượng mã QR tương ứng với tài khoản. Ứng dụng sẽ hiển thị màn 

màn hình ảnh QR 

ii. QR chuyển khoản  

 



 

Bước 1: Chọn chức năng QR Pay. 

Bước 2: Khách hàng quét mã QR chuyển khoản hoặc chọn từ thư viện ảnh trên thiết bị. 

Bước 3:  Khách hàng nhập thông tin đầy đủ vào các trường: Số tiền, nội dung và nhấn Tiếp tục 

Bước 4: Kiểm tra lại thông tin. Nhấn nút Tiếp tục. Ứng dụng hiển thị màn hình xác thực giao 

dịch. 

Bước 5: Khách hàng xác thực giao dịch bằng SMS OTP/Mật khẩu/Vân tay.  

Bước 6: Hệ thống hiển thị màn hình kết quả thực hiện giao dịch thành công.  

ii. QR Thanh toán 

Thanh toán cổng VNPAYQR 

 

 



 

 

Bước 1:  Khách hàng chọn thanh toán qua cổng thanh toán trên website của Merchant cho đơn 

hàng đã chọn. 

Màn hình hiển thị hình ảnh QR cho đơn hàng. 

Bước 2: Khách hàng quét mã QR. Ứng dụng hiển thị màn hình thông tin thanh toán.  

Nhấn nút Thanh toán 

Bước 3. Ứng dụng hiển thị màn hình Xác nhận thông tin. Và nhấn Tiếp tục. 

Bước 4. Ứng dụng hiển thị màn hình Xác thực giao dịch bằng SMS OTP/Mật khẩu/ Vân tay. 

Bước 5: Hệ thống hiển thị màn hình kết quả thực hiện giao dịch thành công.  



Thanh toán sản phẩm bằng mã QR (QR type 03) 

 

Bước 1: Khách hàng quét mã QR sản phẩm. 

Bước 2.  Ứng dụng hiển thị màn hình xác nhận thông tin thanh toán.  

- Thanh toán cho: tên Đại lý viết tắt  

- Tên điểm bán 

Thông tin mỗi sản phẩm bao gồm:  

- Tên sản phẩm 

- Mã sản phẩm 

- Đơn giá 

- Số lượng (tùy chọn) 



Nhấn Quét thêm để quét thêm sản phẩm. Nhấn nút Thanh toán 

Lưu ý:  

- Cho phép thanh toán QR của các mã QR cùng nhà cung cấp. 

- Mỗi lần thanh toán tối đa 10 sản phẩm khác nhau. 

Bước 3. Chọn địa chỉ giao hàng. 

- Khách hàng chưa có địa chỉ giao hàng, ứng dụng hiển thị màn hình Thông tin liên hệ để thêm 

mới địa chỉ giao hàng. 

- Trường hợp khách hàng đã có địa chỉ giao hàng: ứng dụng hiển thị màn hình danh sách địa chỉ 

giao hàng. 

Khách hàng nhấn Tiếp tục 

Bước 4: Ứng dụng hiển thị màn hình Xác nhận thông tin. Nhấn Tiếp tục. 

Bước 5. Khách hàng thực hiện Xác thực giao dịch. 

Bước 6: Hệ thống hiển thị màn hình kết quả thực hiện giao dịch thành công.  

Thanh toán hóa đơn bằng mã QR (QR type 02) 

  

Bước 1. Khách hàng quét mã QR hóa đơn 

Bước 2.  Ứng dụng hiển thị màn hình Thông tin thanh toán. Nhấn nút Thanh toán 

Bước 3. Ứng dụng hiển thị màn hình Xác nhận thông tin. Và nhấn Tiếp tục. 

Bước 4. Khách hàng thực hiện Xác thực giao dịch. 

Bước 5: Hệ thống hiển thị màn hình kết quả thực hiện giao dịch thành công.  



Thanh toán QR cho điểm Offline (QR type 01) 

   

 

Bước 1: Khách hàng quét mã QR thanh toán điểm offline 

Bước 2:  Ứng dụng hiển thị màn hình xác nhận thông tin thanh toán.  

- QR cho điểm offline không có số tiền: Khách hàng nhập số tiền cần thanh toán và Ghi chú 

(nếu có). 

- QR cho điểm offline có sẵn số tiền: khách hàng nhập Ghi chú (nếu có). 

Nhấn nút Thanh toán 

Bước 3. Ứng dụng hiển thị màn hình Xác nhận thông tin. Và nhấn Tiếp tục 

Bước 4. Khách hàng thực hiện Xác thực giao dịch. 

Bước 5: Hệ thống hiển thị màn hình kết quả thực hiện giao dịch thành công.  



Lịch sử thanh toán QR 

  

Bước 1. Màn hình quét QR, nhấn chọn Lịch sử quét. Ứng dụng hiển thị màn hình danh sách 

giao dịch thanh toán QR thành công. 

Lưu ý: danh sách hiển thị tối đa 30 giao dịch gần nhất 

Bước 2: Nhấn vào thông tin mỗi giao dịch để xem chi tiết giao dịch QR. 

7. Mua sắm 

a. Mua vé máy bay 

i. Đặt vé máy bay 

Tại tab Mua sắm, chọn chức năng Mua vé máy bay 

 Đặt vé nội địa 



   

   



   

Bước 1: Nhấn chọn “Đặt vé máy bay nội địa”. 

Bước 2: Ứng dụng sẽ hiển thị  mặc định chuyến bay khứ hồi, cho phép chọn chuyến bay một 

chiều và chuyến bay khứ hồi 

Bước 3: Nhập thông tin hợp lệ: “Điểm đến, điểm đi, ngày đi, ngày về, số lượng hành khách, 

hãng hàng không”, sau đó nhấn nút “Tìm chuyến bay”, ứng dụng hiển thị màn hình “Chờ chuyến 

bay”.                                              

- Sau khi thời gian tìm kiếm, hiển thị “Danh sách chuyến bay” chứa chuyến bay thỏa mãn  

theo tiêu chí tìm kiếm, thao tác Kéo lên trên để xem các chuyến bay tiếp theo. 

Thông tin mỗi chuyến bay hiển thị: 

- Logo hãng hàng không 

- Số hiệu chuyến bay 

- Thời gian khởi hành – Thời gian đến 

- Tổng thời gian bay 

- Hạng vé 

- Giá vé tính trên 1 người lớn 

Bước 4:  Có thể lọc theo 4 tiêu chí gồm: Thời gian khởi hành, Giá: Cao -> thấp, Giá: Thấp -> 

cao, Hãng hàng không, Thời gian bay sớm nhất. Hiển thị màn hình chứa kết quả đã lựa chọn 

tương ứng. 

Bước 5: Nhấn chọn 1 chuyến bay, hiển thị chuyến bay vừa chọn gồm: tổng tiền vé (Tính theo số 

lượng hành khách và bao gồm các phí dịch vụ). Bấm xem chi tiết giá để xem chi tiết giá vé. 

Chú ý : Khách hàng nên xem Điều kiện vé theo quy định của Đại lý để lựa chọn vé hợp lý 

nhất.  



Bước 6: Bấm Đặt vé ứng dụng di chuyển tới màn hình “Thông tin đặt vé” (dựa vào số lượng 

hành khách đã chọn trước đó mà phần thông tin hành khách hiển thị ô nhập tương ứng) có các 

thông tin cần điền gồm:  

- Thông tin liên hệ :  

+ Họ tên  

+ Giới tính 

+ Checkbox “ Dùng làm thông tin hành khách bay “ 

+ Thư điện tử 

+ Số điện thoại+ Họ tên  

+ Giới tính 

+ Thư điện tử 

+ Số điện thoại 

+ Nội dung( tùy chọn) 

- Thông tin hành khách bay 

+ Thông tin người lớn/trẻ em/em bé 

+ Giới tính 

+ Họ Đệm và tên  

+ Số thẻ khách hàng thường xuyên 

+ Thông tin hành lý(nếu có), Thông tin suất ăn (nếu có),  

Bước 7: Sau khi nhập đúng và đủ thông tin hành khách, nhấn vào nút “Tiếp tục”. 

Ứng dụng chuyển tới màn hình “Xác nhận chuyến bay”.                                    

- Nhấn Thanh toán: Ứng dụng cho phép khách hàng thanh toán ngay. 

- Nhấn Thanh toán sau: Ứng dụng hiển thị màn hình thông báo đặt vé máy bay thành công. 

Giao dịch giữ chỗ thành công, mã thanh toán sẽ được gửi về qua SMS, email khách hàng đã 

nhập. 

 Đặt vé máy bay quốc tế 



   

   



   

Bước 1: Nhấn chọn “Đặt vé máy bay quốc tế”. 

Bước 2: Ứng dụng sẽ hiển thị  mặc định chuyến bay khứ hồi, cho phép chọn chuyến bay một 

chiều và chuyến bay khứ hồi. 

- Chọn hãng hàng không ưu thích  

Bước 3: Chọn điểm khởi hành, điểm đến, ngày bay và số lượng hành khách. Sau đó nhấn nút 

“Tìm kiếm bay”, ứng dụng hiển thị màn hình “Chờ chuyến bay”. 

Sau khi thời gian tìm kiếm, hiển thị “Danh sách chuyến bay” chứa chuyến bay thỏa mãn  theo 

tiêu chí tìm kiếm.                                    

Thông tin mỗi chuyến bay hiển thị: 

- Logo hãng hàng không 

- Số hiệu chuyến bay 

- Thời gian khởi hành – Thời gian đến 

- Tổng thời gian bay 

- Hạng vé 

- Giá vé tính trên 1 người lớn 

Khách hàng có thể tìm chuyến bay theo 4 tiêu chí gồm: Thời gian khởi hành, Giá: Cao -> thấp, 

Giá: Thấp -> cao, Hãng hàng không, Thời gian bay sớm nhất. 

Bước 4: Nhấn chọn chuyến bay, hiển thị chuyến bay vừa chọn bao gồm tổng tiền vé (Tính theo 

số lượng hành khách và bao gồm các phí dịch vụ). Bấm xem chi tiết giá 

Chú ý : Khách hàng nên xem Điều kiện vé theo quy định của Đại lý để lựa chọn vé hợp lý nhất.  



Bước 5: Bấm Đặt vé ứng dụng di chuyển tới màn hình “Thông tin đặt vé” (dựa vào số lượng 

hành khách đã chọn trước đó mà phần thông tin hành khách hiển thị ô nhập tương ứng) có các 

thông tin cần điền gồm:  

- Thông tin liên hệ :  

+ Họ tên  

+ Giới tính 

+ Checkbox “ Dùng làm thông tin hành khách bay “ 

+ Thư điện tử 

+ Số điện thoại+ Họ tên  

+ Giới tính 

+ Thư điện tử 

+ Số điện thoại 

+ Nội dung( tùy chọn) 

- Thông tin hành khách bay 

+ Thông tin người lớn/trẻ em/em bé 

+ Giới tính 

+ Họ Đệm và tên  

+ Số thẻ khách hàng thường xuyên 

+ Thông tin hành lý(nếu có), Thông tin suất ăn (nếu có),  

Bước 6: Sau khi nhập đúng và đủ thông tin hành khách, nhấn vào nút “Tiếp tục”. 

Ứng dụng chuyển tới màn hình “Xác nhận chuyến bay”.  

- Nhấn Thanh toán: cho phép khách hàng thanh toán ngay 

- Nhấn Thanh toán sau: Ứng dụng hiển thị màn hình thông báo đặt vé máy bay thành công. 

Giao dịch giữ chỗ thành công, mã thanh toán sẽ được gửi về qua SMS, email khách hàng đã 

nhập. 



ii. Thanh toán vé máy bay 

 

   

Bước 1 : Tại tab Mua sắm, chọn chức năng Mua vé máy bay.                                  

Bước 2 : Chọn “Thanh toán vé máy bay”                             

Bước 3 : Ứng dụng hiển thị màn hình yêu cầu nhập Mã thanh toán để thanh toán hóa đơn  

- Khách hàng nhập mã thanh toán cần thanh toán, sau đó nhấn vào nút “Tiếp tục”.   

- Ứng dụng hiển thị thông tin vé để khách hàng kiểm tra, sau đó nhất Thanh toán 

Bước 4 : Ứng dụng hiển thị popup “ Xác nhận thông tin “. KH kiểm tra thông tin vé, sau đó nhấn 

Tiếp tục để thực hiện thanh toán 



Bước 5: Ứng dụng hiển thị màn hình Xác thực giao dịch bằng mã xác thực giao dịch 

-  Nhập vào mã xác thực hoặc vân tay chính xác, hệ thống tự động thanh toán.                                            

Bước 6: Thực hiện thanh toán vé máy bay thành công, ứng dụng hiển thị màn hình Kết quả giao 

dịch thành công. 

iii. Lịch sử đặt vé máy bay 

  

 

Bước 1 : Tại tab Mua sắm, chọn chức năng Mua vé máy bay. 

Bước 2 : Chọn “Lịch sử đăt vé máy bay”                                             

Bước 3: Ứng dụng hiển thị màn hình “Lịch sử vé máy bay”. Hiển thị danh sách vé máy bay theo 

thứ tự mới nhất lên trên. Dữ liệu trả về trong vòng 6 tháng tính theo ngày hiện tại. 

Hiển thị các thông tin: Thời gian đặt vé, Mã thanh toán, Tổng tiền vé, Trạng thái. 

Bước 4: Bấm chọn 1 bản ghi trong danh sách, hiển thị màn hình chi tiết vé. 

- Với mã vé có trạng thái Chờ xử lý, màn hình hiển thị nút Thanh toán. 

Bấm thanh toán, ứng dụng hiển thị màn hình thanh toán vé máy bay tương ứng. 

- Với mã vé có trạng thái Đã thanh toán, màn hình  không hiển thị nút Thanh toán 



iv. Tra cứu vé máy bay 

   

 

Bước 1 : Tại tab Mua sắm, chọn chức năng Mua vé máy bay. 

Bước 2 : KH nhập mã thanh toán muốn tra cứu, sau đó nhấn Tra cứu. 

Bước 3 : Ứng dụng hiển thị màn hình Kết quả tra cứu vé.  

- Với mã vé có trạng thái “ Chờ thanh toán “ thì KH nhấn “ Thanh toán” để thực hiện thanh 

toán. 

- Với mã vé có trạng thái “ Đã thanh toán” hoặc “ Hết hạn, nhấn icon Back để trở về màn 

hình “ Đặt vé máy bay “ 

b. Mua vé xem phim 

i. Đặt vé xem phim 

 Chọn Tab Rạp chiếu 



   
 

    
 

Bước 1: Khách hàng chọn chức năng Đặt vé xem phim tại Mua sắm. Chọn Rạp chiếu 

Bước 2: Ứng dụng hiển thị màn hình danh sách phim.  

- Mặc định tab phim Đang chiếu: hiển thị danh sách phim Đang chiếu 

- Tab Sắp chiếu: hiển thị dang sách phim sắp chiếu (không hiển thị nút Đặt vé). 

Chọn một phim, ứng dụng hiển thị màn hình xem chi tiết. Khách hàng nhấn Đặt vé. 

Bước 3: Ứng dụng hiển thị màn hình chọn Lịch chiếu. 

Bước 4: Ứng dụng hiển thị màn hình: 



- Rạp Cinestar: hiển thị màn hình chọn chỗ ngồi 

- Các rạp khác <BHD, Galaxy, MegaGS, DDC…>: ứng dụng hiển thị màn hình chọn số lượng 

vé 

Khách hàng chọn số lượng vé mua (tối đa 10 vé trong 1 lần mua). Nhấn chọn chỗ ngồi. 

Bước 5: Ứng dụng hiển thị màn hình sơ đồ rạp. Khách hàng chọn chỗ ngồi. Nhấn Thanh toán 

Bước 6: Ứng dụng hiển thị màn hình Nhập thông tin người nhận vé. 

Khách hàng nhập đầy đủ thông tin: 

- Tên khách hàng 

- Số điện thoại liên hệ 

- Email 

- Chọn checkbox Điều khoản, điều lệ đặt vé. 

Nhấn Thanh toán. Ứng dụng hiển thị màn hình Thanh toán. 

 Chọn tab Phim 

   



   

Bước 1: Tại màn hình Mua vé xem phim, nhấn chọn tab Phim.  

Bước 2: Ứng dụng hiển thị màn hình danh sách phim.  

- Mặc định tab phim Đang chiếu: hiển thị danh sách phim Đang chiếu 

- Tab Sắp chiếu: hiển thị dang sách phim sắp chiếu (không hiển thị nút Đặt vé). 

Chọn một phim, ứng dụng hiển thị màn hình xem chi tiết, nhấn Đặt vé. 

Bước 3: Ứng dụng hiển thị màn hình chọn Lịch chiếu. Khách hàng chọn Rạp và lịch chiếu cần 

mua. 

Bước 4: Ứng dụng hiển thị màn hình: 

- Rạp Cinestar: hiển thị màn hình chọn chỗ ngồi 

- Các rạp khác <BHD, Galaxy, MegaGS, DDC…>: ứng dụng hiển thị màn hình chọn số lượng 

vé 

- Khách hàng chọn số lượng vé mua (tối đa 10 vé trong 1 lần mua). Nhấn chọn chỗ ngồi. 

Bước 5: Ứng dụng hiển thị màn hình sơ đồ rạp. Khách hàng chọn chỗ ngồi. Nhấn Thanh toán 

Bước 6: Ứng dụng hiển thị màn hình Nhập thông tin người nhận vé. Khách hàng nhập đầy đủ 

thông tin: 

- Tên khách hàng 

- Số điện thoại liên hệ 

- Email 

- Chọn checkbox Điều khoản, điều lệ đặt vé. 



Nhấn Thanh toán. Ứng dụng hiển thị màn hình Thanh toán vé xem phim. 

ii.  Thanh toán Mua vé xem phim 

  

 

Bước 1: Sau khi nhập đầy đủ thông tin người nhận vé. Khách hàng nhấn Thanh toán 

Ứng dụng hiển thị màn hình Thanh toán Vé xem phim 

Bước 2: Khách hàng nhấn Thanh toán. Ứng dụng hiển thị màn hình xác nhận thông tin. 



Khách hàng kiểm tra lại thông tin, nhấn Tiếp tục. 

Bước 3: Ứng dụng hiển thị màn hình Xác thực giao dịch. Khách hàng xác thực giao dịch. 

Bước 4. Hệ thống hiển thị màn hình giao dịch thành công. 

o Nhấn Lấy hóa đơn thanh toán: ứng dụng hiển thị màn hình nhập thông tin lấy hóa 

đơn thanh toán. 

Đồng thời hệ thống gửi thông tin mã vé về qua SMS, Email, tin OTT theo thông tin khách hàng 

đã nhập trước đó. 

iii.  Gửi yêu cầu lấy hóa đơn 

 

Bước 1: Khách hàng thanh toán mua vé xem phim thành công. Nhấn lấy hóa đơn thanh toán. 

Ứng dụng hiển thị màn hình nhập thông tin xuất hóa đơn. 

Bước 2: Khách hàng nhập đầy đủ thông tin: 

- Thông tin xuất hóa đơn gồm: tên công ty, Mã số thuế và địa chỉ công ty 

- Thông tin nhận hóa đơn: nhập địa chỉ email. 

Nhấn Gửi thông tin. 

Bước 3: Khách hàng kiểm tra thông tin. Nhấn xác nhận. 

Bước 4: Ứng dụng hiển thị thông báo: “Quý khách đã gửi yêu cầu lấy thông tin thành công, hóa 

đơn sẽ xử lý và gửi tới quý khách sau 3 -5 ngày. Hỗ trợ: 1900555520.”  



iv.  Vé của tôi 

 

Bước 1: Tại màn hình Mua vé xem phim, nhấn tab Vé của tôi. 

Bước 2: Nhấn chọn 1 vé, ứng dụng hiển thị màn hình Chi tiết vé, bao gồm: 

- Tên phim 

- Rạp 

- Thời gian chiếu 

- Số ghế 

- Phòng chiếu 

- Mã vé 

- Số tiền thanh toán 

- Mã đặt chỗ. 

 

 



c. Đặt phòng khách sạn 

i. Đặt phòng khách sạn 

 

    

Bước 1 : Tại tab Mua sắm, nhấn chọn chức năng Đặt phòng khách sạn.  

Bước 2 : Tại màn hình chính của chức năng, chọn địa chỉ  

- Nhấn chọn tên khách sạn hoặc điểm đến 



Bước 3 : Tại màn hình chính của chức năng, chọn ngày đặt, ngày trả, số khách, số phòng, nhấn 

Tìm kiếm 

Bước 4: Sau khi nhấn Tìm kiếm, ứng dụng hiển thị danh sách các khách sạn phù hợp với tiêu 

chí đã chọn trước đó 

Bước 5: Tại màn hình danh sách khách sạn, Khách hàng sử dụng  

- Chức năng Lọc để tìm khách sạn phù hợp nhất với các tiêu chí như  

+ Sắp xếp theo giá tiền,  

+ Xếp hạng sao khách sạn,  

+ Giá phòng,  

+ Tiện nghi 

+ Quận huyện 

+ Khách sạn gần 

           Nhấn Xác nhận để tìm kiếm 

- Nhấn Bản đồ để hiển thị khách sạn theo bản đồ 

Bước 6: Sau khi trả về danh sách khách sạn phù hợp, chọn một khách sạn để xem thông tin chi 

tiết khách sạn đó.  

- Nhấn nút Xem bản đồ để tìm đường đi gần nhất tới khách sạn 

- Nhấn nút Chi tiết để xem thông tin cụ thể phòng mà mình chọn   

- Nhấn nút Xem thêm để xem chính sách hủy phòng 

- Nhấn nút Đặt phòng để tới mà hình đặt phòng 

Bước 7: Tại màn hình đặt phòng, Khách hàng nhập đầy đủ thông tin : 

- Họ tên khách hàng 

- Số điện thoại liên hệ 

- Email  

- Mã giảm giá (nếu có) 

- Nhấn Thanh toán để tiếp tục 

 

 



ii. Thanh toán đặt phòng khách sạn 

 

 

Bước 1: Tại màn hình Thông tin hóa đơn, Khách hàng kiểm tra lại các thông tin cá nhân đã nhập 

trước đó. Nhấn Thanh toán để tiếp tục 

Bước 2: Tại màn hình Xác nhận thông tin, Khách hàng kiểm tra lại một lần nữa trước khi thanh 

toán. Nhấn Tiếp tục. 



Bước 3: Ứng dụng hiển thị màn hình Xác thực giao dịch. Khách hàng xác nhận để hoàn tất giao 

dịch. 

Bước 4: Hệ thống hiển thị màn hình giao dịch thành công. 

iii. Lấy hóa đơn thanh toán 

 

Bước 1: Khách hàng thanh toán thành công. Nhấn Lấy hóa đơn thanh toán. Ứng dụng hiển thị 

màn hình nhập thông tin xuất hóa đơn. 

Bước 2: Khách hàng nhập đầy đủ thông tin tại màn hình xác nhận thông tin :  

- Thông tin xuất hóa đơn gồm: tên công ty, Mã số thuế và địa chỉ công ty 

- Thông tin nhận hóa đơn: nhập địa chỉ email.  

Nhấn Xác nhận. 

Bước 3: Khách hàng kiểm tra thông tin. Nhấn xác nhận 

Bước 4: Ứng dụng hiển thị thông báo: “Quý khách đã gửi yêu cầu lấy thông tin thành công, hóa 

đơn sẽ xử lý và gửi tới quý khách sau 3 -5 ngày. Hỗ trợ: 1900555520.” 



iv. Lịch sử và hủy phòng 

 

Bước 1: Tại màn hình Đặt phòng khách sạn, chọn Lịch sử và hủy phòng 

Bước 2: Ứng dụng hiển thị màn hình Danh sách lịch sử đặt phòng gồm các trạng thái: 

- Chờ thanh toán: Nhấn xem chi tiết, hiển thị nút Thanh toán để thực hiện thanh toán đơn phòng. 

- Đặt phòng thành công: cho phép hủy phòng 

- Hết hạn thanh toán: cho phép đặt phòng lại. 

8. Báo cáo giao dịch 

   



Bước 1: Chọn chức năng Báo cáo giao dịch 

Bước 2: Chọn các tiêu chí tìm kiếm: Chọn loại giao dịch, chọn tài khoản, chọn khoảng thời gian 

tìm kiếm. Sau đó nhấn Tìm kiếm. 

Màn hình kết quả hiển thị Tab Tất cả, Tiền ra, Tiền vào 

Bước 3: Nhấn chọn giao dịch để xem chi tiết giao dịch. 

9. Chatbot 

 Mục đích: Khách hàng truy cập và thực hiện nạp tiền điện thoại hoặc chuyển tiền đến số 

điện thoại thành công trên BOT.  

a.  Chức năng nạp tiền điện thoại 

   



   

Bước 1: Tại màn hình Trang chủ,  

- Cách 1: Nhấn nút để vào slide menu, chọn Chatbot 

- Cách 2: Nhấn tab Cài đặt, chọn Chatbot  

 

Bước 2: Ứng dụng hiển thị màn hình Trợ lý ảo.  Khách hàng nhập text/voice thông tin yêu cầu: 

- Nạp tiền  

- Topup 

- Nạp… 

Bước 3: Khách hàng nhập Số điện thoại nhận. 

Bước 4: Khách hàng chọn mệnh giá nạp tương ứng. 

- Nhấn hủy: để hủy giao dịch 

- Nhấn Tiếp tục: ứng dụng hiển thị màn hình xác nhận thông tin. 

Bước 5: Khách hàng nhấn Tiếp tục. Ứng dụng hiển thị màn hình Xác thực giao dịch. 

Bước 6: Khách hàng xác thực giao dịch. Ứng dụng hiển thị màn hình kết quả giao dịch 



b. Chức năng chuyển tiền qua số điện thoại 

 

 
 

Bước 1: Khách hàng chọn chức năng Chatbot 

Bước 2: Ứng dụng hiển thị màn hình Trợ lý ảo.  Khách hàng nhập text/voice thông tin yêu cầu: 

- Chuyển tiền 

- CK 

- Chuyển tiền qua số điện thoại… 

Bước 3: Khách hàng nhập Số điện thoại nhận. 

Bước 4: Khách hàng nhập số tiền chuyển/Nội dung chuyển tiền  tương ứng. 

- Nhấn hủy: để hủy giao dịch 

- Nhấn Tiếp tục: ứng dụng hiển thị màn hình xác nhận thông tin. 

Bước 5: Khách hàng nhấn Tiếp tục. Ứng dụng hiển thị màn hình Xác thực giao dịch. 



Bước 6: Khách hàng xác thực giao dịch. Ứng dụng hiển thị màn hình kết quả giao dịch 

10. Cài đặt 

a. Thay đổi mật khẩu 

Chức năng hỗ trợ khách hàng đổi mật khẩu đăng nhập app. 

 

b. Quản lý danh bạ người thụ hưởng 

Chức năng hỗ trợ khách hàng quản lý danh bạ: thêm mới/sửa/xóa 

 



c. Yêu cầu đăng nhập 

Chức năng hỗ trợ khách hàng tự động đăng nhập app sau khi kích hoạt. 

 

d. Thay đổi yêu cầu nhận chuyển tiền 

Chức năng cho phép người dùng chọn nhận/chặn nhận yêu cầu chuyển tiền từ người khác 

 



e. Thay đổi tài khoản mặc định 

Chức năng hỗ trợ khách hàng thay đổi tài khoản mặc định VCBPAY 

   

f. Thiết lập chức năng yêu thích 

Chức năng hỗ trợ khách hàng thiết lập danh sách chức năng yêu thích tại màn hình home. 

   



g. Liên hệ 

Chức năng hiển thị thông tin liên hệ nhà phát triển. 

 

h. Thông tin ngân hàng 

Chức năng hiển thị tin OTT được gửi về app VCBAY 

 



i. Thông tin tài khoản 

Chức năng hỗ trợ khách hàng xem thông tin chi tiết tài khoản kích hoạt VCBPAY. 

 

j. Đồng bộ danh bạ 

Chức năng hỗ trợ khách hàng đồng bộ danh bạ mới nhất. 

 



k. Tạo nhóm bạn bè 

Chức năng hỗ trợ khách hàng tạo nhóm bạn bè  

 

l. Chuyển đổi ứng dụng 

Chức năng hỗ trợ chuyển đổi nhanh sang ứng dụng VCB-Mobile B@nking 

 


