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ĐIỀU KIỆN SỬ DỤNG PHIẾU ĐỔI VÉ XEM PHIM

• Mỗi Phiếu đổi vé xem phim có thể quy đổi thành 01 (một) vé xem phim 2D – cho loại ghế
Thường hoặc VIP tại quầy vé (trừ các suất chiếu đặc biệt, suất chiếu sớm, không áp dụng cho
rạp đặc biệt như Gold Class, L’amour, Sweetbox….).

• Phiếu đổi vé xem phim có giá trị sử dụng cho tất cả các ngày trong tuần, ngoại trừ các dịp Lễ,
Tết;

• Khách Hàng có thể trả thêm phí tại quầy vé để nâng cấp vé cho định dạng IMAX, 4DX, Gold
Class, L’amour.

• Phiếu đổi vé xem phim không được đổi hoặc hoàn lại tiền mặt, không được chấp nhận nếu
phiếu không còn nguyên vẹn, nhàu, nát, rách.

• Việc sử dụng Phiếu đổi vé xem phim phải được thực hiện đúng theo quy chế sử dụng Phiếu
đổi vé xem phim (được thể hiện tại mặt sau Phiếu đổi vé xem phim) và các quy định khác của
CGV (nếu có);

• Thời hạn sử dụng Phiếu đổi vé xem phim: theo thời hạn in trên Phiếu



THÔNG TIN CHUNG

• Các bước thực hiện đổi Phiếu đổi vé tại quầy:

Chọn vé xem phim 2D -> Xuất trình Phiếu đổi vé cho nhân viên CGV -> Giao dịch thành công,
Khách Hàng nhận vé xem phim.

• Hotline hỗ trợ khách hàng CGV: 19006017

Mã vạch (Barcode)
+ Mã Voucher



HƯỚNG DẪN ĐẶT VÉ TRÊN

KÊNH: TRANG CHỦ
WWW.CGV.VN



Bước 1: Đăng nhập tài khoản thành viên CGV Bước 2: Chọn phim và suất chiếu



Bước 3: Chọn hạng ghế VIP (Prime) hoặc Thường -> Chọn “NEXT”



Bước 4:
Tại mục “Giảm Giá”, tìm
mục “Mã Giảm Giá”

Bước 5:
Để sử dụng Mã Coupon
Vé xem phim, chọn
“Phim” -> “Đăng ký”



Bước 6:
Nhập mã Coupon ->
Chọn “Đăng ký”
Hệ thống sẽ tự động
giảm trừ giá trị thanh
toán của vé về 0
đồng.

Bước 7:
Chọn “PAYMENT” để
hoàn tất giao dịch và
nhận mã đặt vé.



HƯỚNG DẪN ĐẶT VÉ TRÊN

KÊNH: ỨNG DỤNG ĐIỆN THOẠI
CGV CINEMAS



Bước 1:
Tải ứng dụng
CGV Cinemas
(nếu chưa có).
Đăng nhập tài
khoản thành
viên CGV.

Bước 2: 
Chọn phim
và suất 
chiếu 2D



Bước 3: 
Chọn hạng 
ghế VIP 
(Prime) 
hoặc
Thường -
> Chọn 
“Đặt vé”

Bước 4: Tại 
mục “Giảm 
Giá” chọn ô 
“CGV 
Voucher”



Bước 5:
Nhập mã Voucher và PIN
Code (ở mặt sau của Phiếu)
-> Chọn “Đăng ký” -> “Xác
nhận”
Hệ thống sẽ tự động giảm trừ
giá trị thanh toán của vé về 0
đồng.

Bước 6: Chọn “Tôi đồng ý và
Tiếp tục” để hoàn tất giao
dịch và nhận mã đặt vé.


