Cách chơi

Baccarat
Chỉ chơi cho vui.
Tìm hiểu trò này chơi như thế nào trước khi chơi.
Mini-Baccarat
Mục tiêu của trò Mini-Baccarat là thử và đoán xem tay bài
nào trong hai tay bài (người chơi hay nhà cái) có tổng điểm
gần 9 nhất, là giá trị cao nhất cho một tay bài.
Tay bài cao nhất trong trò chơi Mini-Baccarat là 9 và thấp
nhất là 0. Quân Mười, Quân J, Quân Q và Quân K được tính
là không; Quân Át được tính là một; và tất cả các quân bài
khác được tính theo giá trị trên mặt quân bài. Khi tính tổng
điểm các quân bài trên từng tay bài, chỉ chữ số cuối được sử
dụng để định được giá trị của tay bài: ví dụ 1+4=5, 9+3=2,
10+3=3.
Có ba kết quả có thể mà bạn có thể đặt cược trước khi chia
bài: tay bài người chơi, tay bài nhà cái hoặc hòa.
Trong trò chơi Mini-Baccarat, người chơi không chạm vào
hoặc nhận quân bài. Thay vì vậy, quân bài được chia ngửa
mặt trước mặt người chia bài: hai quân bài cho ‘tay bài nhà
cái’ và hai quân bài cho ‘tay bài người chơi’. Tay bài có điểm
số gần 9 nhất sẽ thắng.
Luật về quân bài thứ ba
Căn cứ vào tổng điểm riêng của tay bài người chơi và tay bài
nhà cái, quân bài thứ ba có thể được chia:
• Khi hai quân bài đầu tiên của tay bài người chơi hoặc tay
bài nhà cái có tổng là 8 hoặc 9, cả hai tay bài đều không
nhận quân bài thứ ba.
• Khi hai quân bài đầu tiên của tay bài người chơi có tổng từ 		
6 trở lên, tay bài người chơi sẽ không nhận quân bài thứ ba
• Khi hai quân bài đầu tiên của tay bài người chơi có tổng từ
0 đến 5, tay bài người chơi sẽ nhận quân bài thứ ba.
• Tay bài nhà cái cũng được chơi theo các luật như tay bài
người chơi, trừ khi cả hai quân bài của tay bài nhà cái có
tổng là 3, 4, 5 hoặc 6 và khi tay bài người chơi nhận quân
bài thứ ba.

Trong trường hợp này, áp dụng các luật sau:
Khi hai quân bài đầu tiên
của nhà cái có tổng là:
3
4
5
6

nhà cái nhận quân bài thứ
ba nếu quân bài thứ ba
của người chơi là:
khác 8
2 đến 7
4 đến 7
6 hoặc 7

Trả tiền
Trả số tiền ngang bằng
Tay bài người chơi
(1 trên 1)
Trả số tiền ngang bằng
Tay bài nhà cái
trừ đi 5% tiền hoa hồng
Hòa
Trả 8 trên 1

EZ Baccarat

Một dang của trò Baccarat. Mục tiêu của trò này và cách chơi
cũng tương tự, tuy nhiên trong tr EZ Baccarat:
• Không thu tiền hoa hồng khi thắng do đặt cược vào nhà cái.
• Nếu tay bài nhà cái là tay bài thắng có ba quân bài có tổng điểm
là 7, tay bài này được gọi là “Dragon 7” (Rồng 7).
• Đặt cược thắng ở cửa Dragon-7 sẽ được trả 40-1.
• Đặt cược nhà cái thắng ở cửa Dragon-7 sẽ cho kết quả đều (hòa)
• Nếu tay bài người chơi là tay bài thắng có ba quân bài có tổng
điểm là 8, tay bài này được gọi là Panda-8 (Gấu Panda 8).
• Đặt cược thắng ở cửa Panda-8 sẽ được trả 25-1.
• Đặt cược người chơi thắng ở cửa Panda-8 được trả tiền ngang
bằng.

Baccarat cầm tay

Một dạng của trò Baccarat. Mục tiêu của trò này và cách chơi
cũng tương tự, trừ việc người chơi được phép chạm hoặc nặn
quân bài.
• Người chơi có đặt cược ‘Người chơi’ và ‘Nhà cái’ cao nhất
trước khi chia bài lúc đầu sẽ được trao cơ hội chạm hoặc cầm
những quân bài tương ứng.
• Người chơi có thể ‘nặn’ quân bài, nhưng không được phép‘vò
nát’ hoặc ‘xé rách’ quân bài.
• Các tay bài được chơi theo Luật về quân bài thứ ba và Bảng trả
tiền được trình bày trong trò Mini-Baccarat.
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Baccarat là trò chơi may rủi. Vì vậy chỉ chơi cho vui: nếu
bạn thua, hay coi đây chỉ là tiền dành để giải trí.

