
HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÃ VOUCHER 
TRÊN ỨNG DỤNG CGV CINEMAS



Bước 1: Dowload app CGV- Rạp chiếu phim Đẳng cấp về
điện thoại

Bước 2: Chọn “ Đăng nhập”  



Bước 3:
- Nếu chưa là thành viên CGV nhấn vào mục “ Đăng kí” & hoàn thành các bước như hình vẽ. 
- Nếu đã là thành viên CGV, nhấn vào mục “ Đăng nhập” & nhập email & password theo các bước như hình

vẽ

Đăng nhập Đăng Ký



Bước 4:  Nhấn vào các mục các mục theo yêu cầu để chọn phim “ Đang Chiếu”, “ Sắp Chiếu”. Chọn
“phim, ngày chiếu, lich chiếu” và nhấn “ Đặt vé phim này” 



Bước 5: Chọn ghế và nhấn vào “ Đặt vé” Bước 6: Chọn các phương thức giảm giá “ Voucher” 
/ “ CVG Coupon” / “ Thẻ quà tặng” 



Bước 7: Điền “mã voucher & Mã pin” phía sau voucher để xác nhận. Hoàn thành thao tác nhấn “ Đăng ký”



HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG MÃ VOUCHER 
TRÊN WEBSITE WWW.CGV.VN



Bước 1: Truy cập website” https://www.cgv.vn/”



Bước 2: Chọn mục “ Rạp CVG” hoặc chọn “Phim” muốn xem



Bước 3: Chọn mục “ Ngày” & “ Suất Chiếu”



Bước 4:  Chọn mục “ Đăng nhập / Đăng kí” góc phải màn hình.



Bước 5:
- Nếu chưa là thành viên CGV nhấn vào mục “ Đăng kí” & hoàn thành các bước như hình vẽ. 
- Nếu đã là thành viên CGV, nhấn vào mục “ Đăng nhập” & nhập email & password theo các bước như hình vẽ

Đăng nhập Đăng Ký



Bước 6:  Nhấn vào các mục “ Voucher hoặc Coupon hoặc Thẻ quà tặng “



Bước 7: Sau khi nhấn vào các mục nêu trên , điền số voucher/ thẻ quà tặng/ coupon ghi trên thẻ và nhập
mã pin. Nhấn nút đăng ký để hoàn thành viêc đổi vé oline


