
Quy tắc 
 

Các con số 
  
Nếu bạn đang chơi Pick 2, hãy chọn các số từ 00 đến 99. Nếu bạn đang chơi Pick 3, 
hãy chọn các số từ 000 đến 999. Nếu bạn đang chơi Pick 4, hãy chọn các số từ 0000 
đến 9999. Nếu bạn đang chơi Pick 5, hãy chọn các số từ 00000 đến 99999.  
 
Chọn chơi các số của bạn straight hoặc boxed. 
  
"Straight" có nghĩa là vé số bạn đã chọn phải khớp với các số trúng thưởng theo thứ tự 
chính xác. Tiền thưởng cho vé chơi straight của Pick 2 là 1 trúng 90. Tiền thưởng cho 
vé chơi straight của Pick 3 là 1 trúng 900. Tiền thưởng cho vé chơi straight của Pick 4 
là 1 trúng 9,000. Tiền thưởng cho vé chơi straight của Pick 5 là 1 trúng 90,000. 
  
"Boxed" có nghĩa là các số của bạn có thể khớp với vé trúng thưởng theo bất kỳ thứ tự 
nào. Điều này mang lại cho bạn nhiều cơ hội thắng hơn, nhưng tiền trúng của bạn sẽ ít 
hơn. Tiền trúng của boxed được tính bằng cách chia khoản tiền thắng của straight cho 
số cơ hội bạn có với các số boxed của bạn. 
  

Ví dụ: 
 

Straight Boxed 

Nếu bạn chơi Pick 3 số 1-1-1, bạn chỉ có 1 
cơ hội chiến thắng và tiền thưởng của bạn 
sẽ như sau: 900/1 = 1 trúng 900 

Nếu bạn chơi Pick 3 số 1-2-3, bạn có 6 
cơ hội chiến thắng khác nhau và tiền 
thưởng của bạn sẽ như sau: 900/6 = 1 
trúng 150 

 

Kiểm tra cách trúng thưởng phía trên để xem tất cả cách tính cho straight và boxed. 
  
 
 
Giá vé số của bạn được tính theo cách này: Số tiền đặt cược x Số lần xổ x Số ngày. 

 

 
  



Số tiền 
 
Số tiền tối thiểu cho bất kỳ vé số là $0.25 

Số tiền tối đa cho vé Pick 2 là $1111.11 

Số tiền tối đa cho vé Pick 3 là $111.11 

Số tiền tối đa cho vé Pick 4 là $11.11 

Số tiền tối đa cho vé Pick 4 là $1.11 

 

Các lần xổ 
 
Chọn các lần xổ số trong đó các số trúng thưởng sẽ được sử dụng. Bạn có thể chọn 
bao nhiêu lần xổ mà bạn muốn chơi. 
  
Thời gian mua được hiển thị theo Giờ miền Đông (EST) và là 15 phút trước giờ xổ số 
chính thức. Nếu bạn chọn một lần xổ cho ngày hôm nay đã qua Thời gian mua, vé số 
của bạn sẽ tính cho lần xổ tiếp theo. Điều này sẽ được cho thấy trong 
phần"Confirmation" và phần "Review Tickets". 
  
Một số tiểu bang có thể Đặc Biệt Xổ Số 2 lần, nhưng trường hợp này không tính cho 
kết hợp trúng thưởng; chúng tôi sẽ chỉ trả tiền cho lần xổ hàng ngày thông thường/buổi 
tối. Chỉ có lần xổ số đầu tiên được tính cho việc chấm cược. Các chương trình khuyến 
mãi tiếp theo, các lần xổ bổ sung hoặc các số tiếp theo được bổ sung sau lần xổ đầu 
tiên sẽ không được tính vào việc chấm cược.. 
  
Trong trường hợp xổ số không xãy ra Lucky99 sẽ cho đến 24 tiếng để chấm các vé số 

là “No Action”. 

Mua vé số 
  
Vé xổ số sẽ trở thành chính thức vào ngay thời điểm bạn bấm vào mua. Nếu bạn 
bắt đầu mua vé số NY Midday Pick 3 lúc 1:58pm giờ ET nhưng bạn bấm vào mua lúc 
2:00pm giờ ET, vé số sẽ được giữ cho ngày quay số tiếp theo vì thời gian đóng cửa 
của NY Midday Pick 3 là 2pm ET). Một cửa sổ bật lên thông báo với chi tiết vé số sẽ 
luôn xuất hiện trước khi bạn xác nhận mua. 
 
TẤT CẢ VÉ SỐ SẼ ĐƯỢC TÍNH SAU KHI XÁC NHẬN và không thể hủy bỏ vì bất kỳ lý 
do gì. 
  
Tiền thắng tối đa cho mỗi lần xổ số là $100,000. Ngoài ra, các lần xổ số sử dụng 
cùng kết quả (như ME, NH & VT) sẽ được tính là MỘT lần xổ cho việc trúng thưởng. 
Tiền thưởng tối đa cho mỗi lần xổ bao gồm Straight và Boxed cho pick 2, pick 3, pick 4 
và pick 5 và cũng bao gồm từ nhiều tài khoản kết hợp với nhau. 


