
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

CƠ CẤU CHƯƠNG TRÌNH 

▪ Thời gian diễn ra chương trình: 28/03/2022 – 30/05/2022. 

▪ Chi tiết chương trình: Với chi tiêu trực tuyến từ 1,000,000 VND KH sẽ được tặng lượt sử dụng phòng chờ Dragon Pass.  

▪ Điều kiện: Mỗi KH được tặng tối đa 2 lượt sử dụng phòng chờ Dragon Pass trên một tháng. Tối đa 6 lượt quy đổi sử dụng 

trong thời gian diễn ra chương trình. 

▪ Hiệu lực sử dụng: Đến hết ngày 30/06/2022. 

▪ Loại thẻ áp dụng:  



 

 

 

 

Apple App Store Google Play 

Tìm kiếm “Airport Companion” trên ứng dụng Apple Store hoặc Google Play  

TẢI ỨNG DỤNG DI ĐỘNG “AIRPORT COMPANION” 

Apple: https://apps.apple.com/sg/app/airport-companion/id1092454367 

Google Play: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dragonpass.en.visa

&hl=en_SG&gl=US 

https://apps.apple.com/sg/app/airport-companion/id1092454367
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dragonpass.en.visa&hl=en_SG&gl=US
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.dragonpass.en.visa&hl=en_SG&gl=US
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Bấm vào “Sign up/Log in”  Chọn Sign Up 

2 

Người dùng chọn  

quốc gia phát hành thẻ 

Đối với chủ thẻ chưa từng 

đăng ký tài khoản thành viên 

Dragon Pass – vui lòng chọn 

“No, I want to create account” 

Chọn “sign up 

with Visa Card” 

ĐỐI VỚI CHỦ THẺ CHƯA TỪNG SỬ DỤNG ỨNG DỤNG AIRPORT COMPANION: 

Phần 1: Đăng ký tài khoản thành viên DragonPass trực tuyến 
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Đăng ký tài khoản bằng cách điền 

chi tiết thông tin cá nhân. 

Display 
your Logo 

Cài đặt mật khẩu 

 (Vì lý do bảo mật, mật khẩu 

phải có ít nhất 6 ký tự và có 1 

ký tự viết hoa hoặc ký tự số.) 

Nhập thông tin thẻ Visa 

để hoàn tất việc xác minh 

thông qua API tự động.  
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ĐỐI VỚI CHỦ THẺ CHƯA TỪNG SỬ DỤNG ỨNG DỤNG AIRPORT COMPANION: 

Phần 2: Đăng ký tài khoản thành viên DragonPass trực tuyến 
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Người dùng bấm  

“Sign up/Log in”  

Chọn Sign Up Chọn quốc gia 

phát hành thẻ 

Chọn “Yes. I want 

to add a new digital 

membership card” 

ĐỐI VỚI CHỦ THẺ ĐÃ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG AIRPORT COMPANION: 

Phần 1: Đăng ký thành viên Dragon Pass bằng thẻ Visa 

Người dùng đăng nhập 

với email và mật khẩu 

đã đăng ký 

1 5 2 3 4 



 

 

Màn hình hiển thị 

đăng ký thành công 

tài khoản 
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ĐỐI VỚI CHỦ THẺ ĐÃ SỬ DỤNG ỨNG DỤNG AIRPORT COMPANION: 

Phần 2: Đăng ký thành viên Dragon Pass bằng thẻ Visa 
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Chọn “Sign up with 

Visa Card 

Nhập thông tin thẻ Visa 

để hoàn tất việc xác minh 

thông qua API tự động  



 

 

 

CÁCH THỨC ĐĂNG KÝ QUY ĐỔI LƯỢT PHÒNG CHỜ DRAGON PASS 

Nhấp vào biểu tượng chương trình 

Đọc điều kiện áp dụng và các 

câu hỏi thường gặp, nhấp vào 

Check & Redeem 

Lưu ý: 

Chủ thẻ nên nhấp vào“Check & 

Redeem” và nhập 16 số thẻ để 

tham gia chương trình. 

Nhập 16 số thẻ để kiểm tra tính 

hợp lệ.Chủ thẻ chỉ cần nhập 1 lần 



 

 

CÁCH NHẬN THƯỞNG 

Nếu chi tiêu đủ điều kiện, chủ thẻ 

sẽ thấy phần thưởng và nhấp vào 

“Add to my account” 

Số lượt sử dụng phòng chờ sẽ được hệ 

thống cập nhật và hiển thị tổng số lượt 

phòng chờ khả dụng trên tài khoản 



 

 

THÔNG BÁO KHÔNG THỎA ĐIỀU KIỆN 

Số thẻ không hợp lệ  Thẻ không hợp lệ tham gia 

chương trình 
Tất cả phần thưởng 

đã được quy đổi 

Số tiền thanh toán tối thiểu 

không đủ điều kiện tham gia 

chương trình 



 

 

KIỂM TRA LỊCH SỬ ĐỔI THƯỞNG 

Phía dưới thông tin cá nhân, 

nhấp vào “Redeemed Rewards” 
Màn hình sẽ thể hiện ngày đổi 

thưởng và số lượt còn khả dụng 



 

 

Khi chủ thẻ nhấp vào bảng thông báo, 

sẽ được dẫn đến màn hình ứng dụng  

1 

Màn hình thông báo đẩy về 

điện thoại của chủ thẻ và 

sẽ được hiển thị như trên 

ỨNG DỤNG THÔNG BÁO CHỦ THẺ CHI TIÊU THỎA ĐIỀU KIỆN 

2a 

Nếu chủ thẻ bật thông báo ứng dụng 

Airport Companion sẽ nhận được 

thông báo về số tiền chi tiêu thỏa 

điều kiện nhận thưởng 



 

 

 

 

Thông tin liên hệ Dragon Pass 

Hỗ trợ 24/7 

Email: support.apac@dragonpass.com.cn 

Tel: +65 6741 4197 

Rachael Ang 

Implementation & Key Account Manager 

Email: rachael.ang@dragonpass.com.cn 

Tel: +65 6372 8709 


