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STT Thao tác thực hiện Chi tiết các bước và màn hình 

Bước 1 Đăng nhập 

 

- Truy cập đường dẫn: https://ebanking.lienvietpostbank.com.vn 

- Nhập thông tin đăng nhập:  

✓ Tên đăng nhập 

✓ Mật khẩu 

✓ Mã xác nhận (nhập các ký tự số và chữ tại ô hình ảnh phía dưới; nếu nhìn không rõ, có 

thể nhấn vào biểu tượng  để đổi hình ảnh khác). 

- Nhấn Đăng nhập. 

Note: Để đăng nhập được vào hệ thống Khách hàng cần mở tài khoản và đăng ký dịch vụ 

Internet Banking tại LPB 

- Màn hình đăng nhập: 
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CÁC BƯỚC THỰC HIỆN 

https://ebanking.lienvietpostbank.com.vn/
https://ebanking.lienvietpostbank.com.vn/


 

 

https://ebanking.lienvietpostbank.com.vn 
TỔNG ĐÀI CSKH (Miễn phí) 

1800 57 77 58 

Bước 2 Chọn menu Thanh toán Màn hình chọn menu Thanh toán 

 
 

Bước 3 
Chọn Thanh Toán hóa 

đơn 

Màn hình chọn Thanh toán hóa đơn 

 
 

Bước 4  
Chọn nhóm dịch vụ và 

dịch vụ cần thanh toán 

- Chọn Nhóm dịch vụ: Hàng không 

- Chọn Dịch vụ: Thanh toán Vé máy bay Bamboo Airway 

Chi tiết màn hình 
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Bước 5 

Nhập mã đặt chỗ để 

thực hiện truy vấn 

thông tin cần thanh toán 

Chi tiết màn hình 

 
 

Chú ý: Mã đặt chỗ gồm 6 ký tự chữ và số viết hoa 

Bước 6 
Kiểm tra thông tin hành 

trình 

Màn hình thông tin hành trình 

 
 

Bước 7 Xác nhận giao dịch 

- Chọn tài khoản thanh toán (áp dụng trong trường hợp khách  hàng có nhiều tài khoản) 

- Nhập mã captcha để xác nhận thực hiện thanh toán 

- Chọn hình thức xác thực 

Màn hình chi tiết 
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Bước 8  
Nhập mã OTP để xác 

thực giao dịch 

Chi tiết màn hình 

 
 

Bước 9 Nhận kết quả giao dịch 

Chi tiết màn hình 

 
 

 

 


