
HƯỚNG DẪN MUA VÀ THANH TOÁN VÉ TÀU 

ĐIỆN TỬ TRÊN WEBSITE CHÍNH THỨC CỦA 

CÔNG TY ĐƯỜNG SẮT VIỆT NAM 

(WWW.DSVN.VN)  

- Trực tuyến Bằng Thẻ VPBank 

- Thanh toán sau qua kênh VPBank Online 

Digital Banking 

http://www.dsvn.vn/


CÁC NỘI DUNG 

1. Hướng dẫn mua vé 

2. Hướng dẫn thanh toán 

Digital Banking 



Digital Banking 

1. Mua vé 

Bước 1: Truy cập website của ngành đường sắt Việt nam: www.dsvn.vn  

http://www.dsvn.vn/


Digital Banking 

1. Mua vé 

Bước 2: Nhập các thông tin để đặt vé, sau đó click Tìm kiếm: :  



Digital Banking 

1. Mua vé 

Bước 3: Nhập thông tin xác minh không phải người máy:  



Digital Banking 

1. Mua vé 

Bước 4: Lựa chọn Tàu, chỗ ngồi chiều đi, chiều về 



Digital Banking 

1. Mua vé 

Bước 5: Lựa chọn Mua vé tại Giỏ vé 



1. Mua vé 

Bước 6: Nhập thông 

tin KH, chọn Phương 

thức thanh toán và 

Tiếp tục 



1. Mua vé 

Bước 7: Nhập thông tin các dịch vụ bổ sung và Tiếp tục 



1. Mua vé 

Bước 8: Xác nhận thông tin mua vé 



2. Thanh toán 

Nếu bạn chọn Thanh toán trực tuyến (tại Bước 6), ngay sau xác nhận mua vé, 

màn hình thanh toán hiện ra, bạn nhập thông tin Thẻ để thanh toán:  



2. Thanh toán 

Nếu bạn chọn Trả sau (tại Bước 6), ngay sau xác nhận mua vé, màn hình hiển thị thông 

tin Mã thanh toán để bạn sử dụng thanh toán qua VPBank Online:  

 Bước 1: Đăng nhập VPBank Online 

tại https://online.vpbank.com.vn 

 Bước 2: Chọn Thanh toán hóa 

đơn/ Thanh toán hóa đơn trả sau/   

 Bước 3: Thêm 1 hóa đơn với các 

thông tin:  

o Loại dịch vụ: thanh toán 

hóa đơn trả sau 

o Dịch vụ = Vé tài hỏa 

o Nhà cung cấp: đường sắt 

việt nam 

o Mã Khách hàng: là mã 

thanh toán  

 Bước 4: Thanh toán 

 Bước 5: Xác thực OTP 

 Bước 6: Kết thúc 
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Digital Banking 

Sau khi mua vé và thanh toán hoàn toàn 

online, Khách hàng chỉ việc lên Tàu về 

quê và chờ cơ hội trúng 05 Sổ tiết kiệm 

mừng mẹ trị giá 5 triệu đồng có kỳ hạn 

3 tháng (Thời gian từ 01/11/2017 đến 

hết 29/01/2018, mỗi tháng quay thưởng 1 

lần với các Khách hàng có giao dịch 

trong tháng đó) 

3. Nhận Mã dự thưởng và lên tàu 

Mọi thắc mắc vui lòng liên hệ:  

Mr Nguyễn Mạnh Hà  

Mobile: 0966 620 190  

Email: hanm10@vpbank.com.vn 
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