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HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG VPBANK ONLINE
Thanh toán vé tàu hỏa
Chức năng này cho phép Quý khách có thể thanh toán vé tàu hỏa trực tuyến trên website của
www.dsvn.vn cũng như trên trang internet banking của VPBank.
Để thực hiện chức năng này Quý khách thực hiện các bước sau:
A. Để thực hiện thanh toán trực tuyến trên website Đường sắt Việt Nam:
Bước 1: Quý khách truy cập website www.dsvn.vn; chọn thông tin hành trình theo hướng dẫn:

Bước 2: Chọn loại ghế; vị trí ghế ngồi và thực hiện mua vé:

Bước 3: Nhập thông tin hành khách đầy đủ theo hướng dẫn và chọn phương thức Thanh toán trực
tuyến:

Bước 4: Chọn thẻ thanh toán nội địa của VPBank

Bước 5: Nhập thông tin thẻ nội địa thanh toán và Thanh toán giao dịch.
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B. Thanh toán trực tuyến qua VPBank Online
Sau khi chọn hành trình và đặt vé tàu hỏa trên website Đường sắt Việt Nam giống như trên, tại
bước 3, khách hàng chọn Thanh toán trả sau:
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Bước 4: Nhập mã thanh toán tại menu Thanh toán trực tuyến > Thanh toán hóa đơn > Vé tàu
(Lưu ý: Mã khách hàng là dãy ký tự gồm 5 chữ số, không bao gồm ký tự chữ cái)

Bước 5: Quý khách ấn Tìm kiếm để truy xuất và kiểm tra thông tin Tên khách hàng đặt chỗ, mã đặt
chỗ, số điện thoại, địa chỉ email và số tiền nợ cước:

Bước 6: Để thanh toán Quý khách click
chọn

nhập mật khẩu đăng nhập và OTP sau đó

để hoàn tất giao dịch.

Trân trọng cảm ơn quý khách đã sử dụng dịch vụ của ngân hàng chúng tôi!
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