
NHỮNG CÂU HỎI THƯỜNG GẶP  

DỊCH VỤ PHÒNG CHỜ SÂN BAY DRAGON PASS 
 

Hỏi: Tôi không sử dụng điện thoại thông minh, tôi phải làm gì để tải được ứng dụng ACB LifeStyle? 

Đáp: 
Hiện tại, ứng dụng ACB Lifestyle chỉ hỗ trợ cho những thiết bị sử dụng hệ điều hành IOS và 

Android. 

Hỏi: Tôi đăng ký làm thành viên của Dragon Pass bằng cách nào? 

Đáp: 

Chủ thẻ ghi nợ ACB Privilege Visa Platinum hoặc Chủ thẻ tín dụng ACB Visa Signature/ACB Visa 

Infinite thực hiện theo các bước sau: 

B1: Mở ứng dụng ACB Lifestyle 

B2: Truy cập chương trình “Phòng chờ sân bay” và nhập Số Chứng minh nhân dân/Căn cước công 

dân/Hộ chiếu để đăng ký thẻ thành viên Dragon Pass. 

Lưu ý: tham khảo thêm Hướng dẫn đăng ký và sử dụng được đăng tải trên Ứng dụng ACB Lifestyle 

và website acb.com.vn. 

Hỏi: 
Làm thế nào để biết phòng chờ tại sân bay tôi chọn có nằm trong chương trình cung cấp bởi 

Dragon Pass và ACB không? 

Đáp: 

Ứng dụng ACB Lifestyle sẽ hỗ trợ Chủ thẻ tìm kiếm thông tin Phòng chờ cần sử dụng từ hệ thống 

gần 1,200 phòng chờ của Dragon Pass thuộc chương trình. Khi truy cập vào tính năng “Phòng chờ 

sân bay”, ứng dụng sẽ xác định vị trí hiện tại của bạn và tìm các Phòng chờ gần nhất bằng công nghệ 

GPS chỉ bằng một cái chạm nhẹ. 

Hỏi: Tôi có thể kiểm tra lượt miễn phí sử dụng dịch vụ Phòng chờ của mình ở đâu? 

Đáp: 
Sau khi thực hiện đăng nhập thành công vào chương trình “Phòng chờ sân bay”, lượt miễn phí, hạn 

sử dụng của lượt miễn phí sẽ được hiển thị trên thẻ thành viên Dragon Pass của chủ thẻ. 

Hỏi: Tôi có thể kiểm tra lịch sử sử dụng Phòng chờ bằng cách nào? 

Đáp: 
Chủ thẻ có thể vào chương trình “Phòng chờ sân bay” trên ứng dụng ACB Lifestyle, chọn “Lịch sử 

booking” để kiểm tra lịch sử sử dụng của mình. 

Hỏi: 

Nếu thẻ ghi nợ ACB Privilege Visa Platinum hoặc thẻ tín dụng ACB Visa Signature/ACB Visa 

Infinite của tôi được phát hành lại/ hoặc gia hạn, tôi có thể tiếp tục sử dụng Mã thành viên 

Dragon Pass mà ACB đã cung cấp cho tôi trước đây không? 

Đáp: 

Tại thời điểm thẻ ACB của Chủ thẻ không hiệu lực, Chủ thẻ sẽ không thể truy cập được chương trình 

“Phòng chờ sân bay” và sử dụng dịch vụ. Chủ thẻ liên hệ Tổng đài Chăm sóc Khách hàng của ACB 

để gửi yêu cầu cập nhật số thẻ mới để có thể tiếp tục sử dụng dịch vụ và các lượt miễn phí. 

Hỏi: Tôi có thể sử dụng thẻ Dragon Pass của người khác để check-in phòng chờ hay không? 

Đáp: 

Không, theo quy định của ACB, Chủ thẻ phải xuất trình màn hình QR code và Thẻ thành viên 

Dragon Pass điện tử có họ tên Chủ thẻ trùng với với Hộ chiếu/ Chứng minh thư/ Thẻ lên máy bay để 

sử dụng dịch vụ. 

Hỏi: 
Khách (bao gồm trẻ em) đi cùng tôi có thể sử dụng dịch vụ Phòng chờ Dragon Pass tại sân bay 

không? 

Đáp: 

Đối với chủ thẻ ghi nợ ACB Privilege Visa Platinum là Khách hàng Ưu Tiên: Chủ thẻ có thể dẫn 

Khách cùng vào Phòng chờ sân bay, lượt sử dụng dành cho Khách đi sẽ được trừ trực tiếp vào lượt 

miễn phí của Chủ thẻ. 



Nếu lượt miễn phí của KH Ưu Tiên không đủ sử dụng cho Khách đi kèm thì Khách hàng Ưu Tiên sẽ 

thanh toán trực tiếp lượt phát sinh theo biểu phí ở từng phòng chờ. 

Đối với chủ thẻ tín dụng ACB Visa Signature/ACB Visa Infinite: Chủ thẻ có thể dẫn Khách cùng 

vào Phòng chờ sân bay. Tuy nhiên, lượt miễn phí không áp dụng dành cho Khách đi cùng, Chủ thẻ 

phải thanh toán mua trực tiếp lượt sử dụng cho Khách đi cùng hoặc cho mình (nếu đã hết lượt miễn 

phí) hoặc cho Khách theo biểu phí quy định ở từng phòng chờ. 

Hỏi: 
Nếu số lượt miễn phí của tôi đã sử dụng hết, tôi có sử dụng được phòng chờ sân bay từ chương 

trình không? 

Đáp: 

Tại thời điểm sử dụng phòng chờ, nếu lượt miễn phí của Chủ thẻ đã hết, Chủ thẻ không thể sử dụng 

dịch vụ Dragon Pass từ ACB. 

Chủ thẻ có thể mua lượt sử dụng và thanh toán trực tiếp theo biểu phí quy định ở từng phòng chờ. 

Lưu ý: Chủ thẻ tín dụng ACB Visa Infinite (thẻ chính) được quyền sử dụng không giới hạn số 

lượt dịch vụ phòng chờ sân bay 

Hỏi: Khi trở thành thành viên của Dragon Pass, tôi được hưởng những quyền và nghĩa vụ gì? 

Đáp: 

- Chủ thẻ không phải trả phí thành viên Dragon Pass hàng năm. 

- Được quyền sử dụng dịch vụ phòng chờ mà không phải trả phí sử dụng trong phạm vi số lượt miễn 

phí được tặng theo chính sách quy định của ACB từng thời kỳ. 

- Trường hợp chủ thẻ sử dụng vượt số lượt được ACB tặng miễn phí, chủ thẻ phải thanh toán trực tiếp 

phí dịch vụ cho các lượt sử dụng vượt theo biểu phí quy định tại phòng chờ. 

- Tiện nghi giữa các phòng chờ sẽ khác nhau nên chủ thẻ cần tuân thủ quy định của các Phòng chờ hay 

có thể trả thêm phí dịch vụ phát sinh (nếu có) và thời gian sử dụng tối đa 3 giờ 

- Chủ thẻ đồng ý cho ACB cung cấp thông tin của chủ thẻ cho công ty Dragon Pass, các phòng chờ 

trong hệ thống, đối tác và tổ chức thanh toán thẻ, ... mà ACB cho là phù hợp nhằm phục vụ cho việc 

cung cấp dịch vụ, ... 

Ngoài ra còn một số lưu ý khác chủ thẻ có thể tham khảo thêm trên website acb.com.vn. 

Hỏi: Tôi cần lưu ý gì khi sử dụng dịch vụ của Dragon Pass? 

Đáp: 

- Chủ thẻ chỉ được sử dụng lượt phòng chờ miễn phí khi hệ thống Dragon Pass cập nhật dữ liệu thông 

tin số lượt ưu đãi (lượt còn lại) của chủ thẻ tại thời điểm truy cập dữ liệu phòng chờ 

- Thời hạn hiệu lực của lượt ưu đãi phòng chờ không phải trả phí: 

+ Đối với chủ thẻ ghi nợ ACB Privilege Visa Platinum là Khách hàng Ưu Tiên: trong năm tài chính, 

đối với số lượt tặng miễn phí phát sinh tại thời điểm Quý 4 của năm sẽ được gia hạn, cộng qua năm 

tài chính tiếp theo để sử dụng. 

+ Đối với chủ thẻ tín dụng ACB Visa Signature: trong mỗi quý 

Lưu ý: Thời hạn hiệu lực không áp dụng đối với chủ thẻ tín dụng ACB Visa Infinite (thẻ chính) 

Hỏi: 
Khi thực hiện check - in tại sân bay, nếu gặp trục trặc hoặc lỗi phát sinh liên quan tôi cần làm 

gì để được hỗ trợ? 

Đáp: 

Chủ thẻ có thể liên hệ 1 trong các cách dưới đây để được hỗ trợ kịp thời: 

- Chuyên viên/Giám đốc quan hệ Khách hàng cá nhân - Ngân hàng ưu tiên đang phụ trách chăm sóc 

và hỗ trợ Quý Khách 

- Hotline dành riêng cho KH ưu tiên (miễn phí): 1800 577 775; 

- CN/PGD gần nhất; 

Lưu ý: Để đảm bảo việc check - in cho chuyến công tác, du lịch,.. sắp tới được thuận tiện, chủ thẻ 

cần chủ động trong việc theo dõi và kiểm tra số lượt phòng chờ ưu đãi miễn phí trên ứng dụng ACB 

Lifestyle để có kế hoạch trong việc sử dụng. 



Hỏi: 

Đối với Khách hàng ưu tiên cần đăng ký mở và kích hoạt thẻ ACB Privilege Visa Platinum 

Debit để liên kết và sử dụng dịch vụ phòng chờ Dragon Pass. Nếu Khách hàng chỉ có nhu cầu 

dùng thẻ ACB Privilege Visa Signature thôi thì có sử dụng được Dragon Pass ? 

Đáp: 

Có. Trường hợp Khách hàng chỉ có nhu cầu dùng thẻ ACB Privilege Visa Signature, Khách hàng vui 

lòng liên hệ nhân viên chăm sóc hoặc CN/PGD gần nhất hoặc gọi lên hotline 1800 577 775 để được 

hỗ tiếp nhận và thực hiện kết nối cho Khách hàng. 

Hỏi: Chủ thẻ Visa Infinite được tặng bao nhiêu lượt sử dụng vào phòng chờ sân bay ? 

Đáp: 
Chủ thẻ Visa Infinite được quyền sử dụng không giới hạn số lượt sử dụng dịch vụ phòng chờ sân bay 

và không mất thêm bất kỳ khoản phí nào. 

Hỏi: 
Ưu đãi lượt sử dụng vào phòng chờ sân bay của chủ thẻ Visa Infinite có được áp dụng cho 

người thân đi cùng không ? 

Đáp: 
− Ưu đãi chỉ áp dụng cho chủ thẻ chính, không áp dụng cho chủ thẻ phụ, người thân đi cùng. 

− Chủ thẻ có thể thanh toán lượt trực tiếp tại phòng chờ cho người thân đi cùng. 

Hỏi: Người thân của Khách hàng có thể sử dụng thẻ Dragon Pass của KH để vào phòng chờ không ? 

Đáp: 

Không, theo quy định của ACB, chủ thẻ phải xuất trình màn hình QR code và thẻ thành viên Dragon 

Pass điện tử có họ tên chủ thẻ trùng với Hộ chiếu/Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/ Thẻ lên 

máy bay để sử dụng dịch vụ. 

Hỏi: 

Khách hàng sử dụng đồng thời thẻ Visa Infinite và thẻ Visa Signature/Visa Privilege Signature 

đang có lượt phòng chờ miễn phí chưa sử dụng. Vậy khách hàng có được sử dụng các lượt 

phòng chờ của thẻ Signature không ? 

Đáp: 

Kể từ thời điểm khách hàng sở hữu thẻ Visa Infinite, dịch vụ phòng chờ sân bay của thẻ Visa 

Signature/ Privilege Signature sẽ bị vô hiệu và được chuyển sang dịch vụ phòng chờ sân bay không 

giới hạn của thẻ Visa Infinite. 

Hỏi: 
Bao lâu kể từ ngày mở thẻ Visa Infinite thành công Khách hàng có thể sử dụng ưu đãi phòng 

chờ sân bay miễn phí không giới hạn số lượt ? 

Đáp: 
Sau 7 ngày làm việc kể từ ngày thẻ ACB Visa Infinite được cấp trên hệ thống, chủ thẻ có thể trải 

nghiệm dịch vụ phòng chờ sân bay không giới hạn dành riêng cho dòng thẻ Visa Infinite. 

 

 

 



 


