	
  

HƯỚNG DẪN THANH TOÁN VÉ MÁY BAY JETSTAR
TRÊN BIDV ONLINE VÀ BIDV MOBILE
TẠI NGÂN HÀNG TMCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM
1.

Điều kiện sử dụng
Quý khách vui lòng đăng ký sử dụng dịch vụ BIDV Online/BIDV Mobile (gói dịch vụ
tài chính) tại các Quầy Giao dịch của BIDV trên toàn quốc. Để biết thêm chi tiết về

dịch vụ, Quý khách vui lòng truy cập vào website BIDV tại địa chỉ:
http://www.bidv.com.vn/Sanphamdichvu/khachhangcanhan/Ngan-hang-dien-tu.aspx
2. Quy trình thanh toán
2.1. Quy trình thanh toán trên BIDV Online
- Bước 1: Quý khách vui lòng đăng ký đặt vé máy bay qua website
http://www.jetstar.com hoặc gọi điện đặt chỗ qua Trung tâm phục vụ khách hàng
19001550. Chọn hình thức Thanh toán sau. Sau đó, Quý khách sẽ được cấp Mã đặt
chỗ (PNR) để thực hiện thanh toán hóa đơn trên BIDV Online.
- Bước 2: Quý khách truy cập website BIDV http://www.bidv.com.vn. Sau đó “Đăng
nhập” ở phần đăng nhập dành cho khách hàng cá nhân của BIDV Online.
- Bước 3: Quý khách vào menu Thanh toán hóa đơn/Thanh toán hóa đơn từng lần
và lựa chọn nhập các thông tin sau:
+ Số tài khoản thanh toán
+ Nhà cung cấp dịch vụ: Vé máy bay
+ Loại dịch vụ: ONEPAY-Ve may bay Jetstar Pacific
+ Nhập mã số khách hàng: Quý khách nhập Mã đặt chỗ (PNR) do Jetstar cung cấp
sau khi đặt vé.
+ Số tiền thanh toán: Hệ thống sẽ tự động hiển thị số tiền cần thanh toán tương ứng
với số tiền trên hóa đơn của Quý khách.
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- Bước 4: Sau khi đã nhập đầy đủ các thông tin như trên, Quý khách kích chọn vào nút
“Thực hiện”, để chuyển sang màn hình xác nhận giao dịch thanh toán hóa đơn

- Bước 5: Sau khi Quý khách đã xác nhận giao dịch, Quý khách tự động được chuyển
đến màn hình nhập OTP từ Hardware Token hoặc SMS Token để xác thực người
dùng.
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- Bước 6: Sau khi Quý khách được xác thực, chương trình sẽ hiển thị trạng thái giao
dịch (thành công/thất bại) cũng như số tham chiếu của giao dịch trên màn hình của
Quý khách.

Đồng thời, một bức thư thông báo trạng thái cũng sẽ được gửi vào Hộp thư của Quý
khách trong mục Hộp thư của tôi.

Để xác nhận chắc chắn tình trạng đặt chỗ của mình, Quý khách có thể liên hệ Trung
tâm hỗ trợ khách hàng của Jetstar theo số điện thoại 1900 1550 (tại Hà Nội và Thành phố
Hồ Chí Minh); 3 583583 (tại Đà Nẵng) sau khi thanh toán thành công trên BIDV Online.
Bước 7: Sau khi thanh toán thành công trên BIDV Online, thông báo xác nhận hành
trình sẽ được gửi tới địa chỉ email của Quý khách. Khi làm thủ tục lên tàu bay (check-in)
tại sân bay, Quý khách chỉ cần đọc chính xác mã số đặt chỗ đã được xác nhận hoặc xuất
trình bản copy tờ hành trình của Quý khách kèm theo giấy tờ tùy thân.
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2.2. Quy trình thanh toán trên BIDV Mobile
BIDV Mobile

Dịch vụ GTGT

	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

Tài khoản Thẻ TD

	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  	
  	
  	
  	
  	
  

	
  

Tiết kiệm	
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Lựa chọn
Bước 1: Chọn VAS

Thoát

Thanh toán hóa đơn từng
lần
Lựa chọn dịch vụ
Bảo hiểm BIC
Vé máy bay

Thanh toán trả sau

Thanh toán hóa đơn
Thồn tin ngân hàng
Dịch vụ nạp tiền

Lựa chọn
Bước 2: Chọn
hóa đơn

Quay lại
Thanh toán

Thanh toán hóa đơn từng
lần
Lựa chọn dịch vụ
One pay Ve may bay Jetstar
Pacific

Lựa chọn
Quay lại
Bước 3: Chọn Thanh toán
hóa đơn từng lần
Thanh toán hóa đơn
Đề nghị quý khách nhập
mã hóa đơn/ số điện
thoại/mã hợp đồng:
3LXKUL

One Pay Ve may bay Air
Mekong

Lựa chọn
Quay lại
Bước 5: Chọn loại vé máy bay
muốn thanh toán “ Onepay Ve
may bay Jetstar Pacific”

Tài khoản thanh toán

Xác nhận

Lựa chọn
Trở về
Bước 7: Chọn tài khoản thanh
toán.

Hóa đơn
Thanh toán hóa đơn từng lần

	
  

Lựa chọn
Quay lại
Bước 4: Chọn nhà cung cấp
dịch vụ.” Vé máy bay “

CA-12410000082174 VND
CA-12010000214251 VND

Thanh toán hóa đơn

Xác nhận giao dịch
Tài khoản ghi nợ:
12410000082174
Nhà cung cấp dịch vụ:
Thanh toán trả sau
Dịch vụ hóa đơn:
One pay Ve may bay Jetstar
Pacific

Xác nhận
Hủy
Bước 8: Nhấn Xác nhận để
tiếp tục thực hiện giao dịch,
nhấn Hủy để huỷ giao dịch.

Lựa chọn

Quay lại

Bước 6: Nhập mã đặt chỗ mà
khách hàng đã có. Nhấn Lựa
chọn/Thanh toán để thực hiện
thanh toán.

VAS
Mã tự động
******

Xác nhận
Hủy
Bước 9: Nhập mã xác thực
hiển thị trên Token (hoặc mã
xác thực từ tin nhắn SMS).
Chọn Xác nhận để phê duyệt
giao dịch, chọn Hủy để huỷ bỏ
giao dịch.

Chi tiết hóa đơn
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Chi tiết:
Thanh toán hóa đơn từng lần
Ngày:
25/12/2010
Tài khoản thanh toán:
12410000082174
Nhà cung cấp dịch vụ:

Đồng ý
Xóa
Bước 10: Thông tin chi tiết
giao dịch vừa thực hiện được
hiển thị. Chọn Đồng ý để lưu
thông tin giao dịch vào mục
Thông tin giao dịch chi tiết
hoặc Xóa để xóa thông tin
giao dịch

Lưu ý:
- Để xác nhận chắc chắn tình trạng đặt chỗ của mình, Quý khách có thể liên hệ Trung
tâm phục vụ khách hàng của Jetstar theo số điện thoại 1900 1550 (tại Hà Nội và Thành phố
Hồ Chí Minh); 3 583583 (tại Đà Nẵng) sau khi thanh toán thành công trên BIDV Online.
- Sau khi thanh toán thành công trên BIDV Mobile, thông báo xác nhận hành trình sẽ
được gửi tới địa chỉ email của Quý khách. Khi làm thủ tục lên tàu bay (check-in) tại sân
bay, Quý khách chỉ cần đọc chính xác mã số đặt chỗ đã được xác nhận hoặc xuất trình bản
copy tờ hành trình của Quý khách kèm theo giấy tờ tùy thân.
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