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Cách để chơi
Mobile
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Cách mua vé số

Chơi tại nhà hoặc khi đang di chuyển với Chế độ xem xổ 
số được tối ưu hóa cho thiết bị di động. Bạn có thể 
từng bước để tự mua vé số của mình.

Các bước để hoàn tất mua vé số:

Chọn số của bạn

Chọn số tiền cược

Chọn ngày

Hoàn tất việc mua vé số

Chọn lần xổ số



Lựa chọn theo sở thích của bạn; Pick 2, Pick3, Pick 4 
or Pick 5.

Loại xổ số

Lựa chọn loại vé số, straight hoặc box.

Loại vé số

Bạn có bốn cách để chọn các con số của bạn:

Cách thức và các con số

Chọn số của bạn
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1. Numbers
Chọn các số bạn 
muốn chơi

2. Input
Nhập số bạn muốn 
chơi hoặc dán 
(paste) từ một tài 
liệu.

3. Quick Pick
Sử dụng lựa chọn quick 
pick theo sở thích của 
bạn. Hãy nhớ bạn có thể 
thay đổi các lựa chọn 
quick pick trên phần hồ 
sơ của Lotto.

4. Favorites
Chọn số tiền đặt 
cược từ các tùy chọn 
được xác định trước 
hoặc nhập bất kỳ số 
tiền nào khác vào ô. 
Số tiền cược tối thiểu 
là $0.25, và mức tối 
đa sẽ tùy thuộc vào 
loại xổ số được 
chọn.



Chọn số tiền cược
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Chọn số tiền đặt cược từ các tùy chọn được xác định 
trước hoặc nhập bất kỳ số tiền nào khác vào ô. Số 
tiền cược tối thiểu là $0.25, và mức tối đa sẽ tùy 
thuộc vào loại xổ số được chọn



1. Day to run 
Bạn có thể chọn số 
ngày bạn muốn mua 
và sau đó là ngày bắt 
đầu mua.

2. Select days 
Bạn có thể chọn ngày 
bạn muốn mua bằng 
cách nhấp vào mỗi 
ngày.

Chọn ngày
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Bạn có hai cách để chọn (các) ngày:



Chọn giờ xổ số
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Đánh dấu các ô của giờ xổ số bạn muốn chơi. Dấu 
check màu xanh sẽ xuất hiện trên các giờ xổ số đã 
được chọn.

Nếu bạn chọn một giờ xổ số không có cho (các) ngày 
đã chọn hoặc đã quá giờ, bạn sẽ được hỏi xem bạn 
có muốn mua cho ngày tiếp theo hay không.   

Vui lòng kiểm tra (các) ký hiệu kế bên giờ xổ số và ý 
nghĩa của nó.  



Hoàn tất mua vé số
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Nếu bạn đã sẵn sàng với các lựa chọn của mình, hãy nhấn 
nút Purchase. Lưu ý rằng một dấu check màu xanh sẽ được 
hiển thị trong tất cả các bước trước đó để đảm bảo rằng các 
bước đã được điền chính xác. Nhớ kiểm tra kỹ vé số của 
bạn trước khi hoàn tất mua vé.

Sau khi hoàn tất việc mua vé số, bạn có thể xem các 
vé số đang pending.

Khi bạn đã sẵn sàng mua vé số, hoàn tất việc mua 
bằng cách bấm vào Confirm.    


