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QUY TRÌNH ĐẶT VÉ 

- Bước 1: Người dùng mở đường đăng nhập App mobile banking nhấn chọn chức năng Đặt vé tàu, ứng dụng hiển 

thị màn hình khởi tạo tìm kiếm chuyến tàu. 

       

- Bước 2: Người dùng nhập/chọn đủ các thông tin tìm kiếm theo yêu cầu, nhấn TIẾP TỤC, ứng dụng hiển thị danh 

sách chuyến tàu phù hợp theo yêu cầu tìm kiếm. 

Nhập/chọn đủ các thông tin: 

o Ga khởi hành 

o Ga đến 

o Loại chuyến(Một chiều/Khứ hồi) 

o Ngày đi  

o Ngày về (với chuyến khứ hồi) 

o Hành khách 

o Ghế ngồi 
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- Bước 3: Khách hàng tìm chuyến đi thành công, ứng dụng hiển thị danh sách chuyến đi 
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- Bước 4: Nhấn chọn một chuyến đi, nhấn Chọn chỗ chiều về, ứng dụng hiển thị màn hình danh sách chuyến đi 

chiều về 

         
- Bước 5: Nhấn chọn một chuyến chiều về, nhấn TIẾP TỤC, ứng dụng hiển thị màn hình Chọn chỗ cho chuyến đi 

chiều đi (hiển thị danh sách toa cho phép chọn) 
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- Bước 6: Nhấn chọn một toa, ứng dụng hiển thị màn hình danh sách ghế cho phép chọn 
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- Bước 7: Nhấn chọn ghế, ứng dụng hiển thị cửa sổ cho phép Chọn/Đổi khách hàng nào ngồi ghế. 
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- Bước 8: Nhấn Chọn/Đổi ghế, nhấn Xong, ứng dụng hiển thị màn hình chọn ghế ghi nhận ghế đã chọn cho khách 

hàng(màu xanh) 

       
- Bước 9: Khách hàng  chọn đủ ghế, ứng dụng tự động hiển thị màn hình Chọn chỗ cho chuyến đi, hiển thị đủ ghế 

đã chọn , cho phép chọn lại. 
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o Bước 10: Nhấn TIẾP TỤC CHỌN CHIỀU VỀ, ứng dụng hiển thị màn hình Chọn chỗ cho chuyến đi (hiển thị danh 

sách toa cho phép chọn) 
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- Bước 11: Nhấn chọn một toa, ứng dụng hiển thị màn hình danh sách ghế cho phép chọn      .     

        
- Bước 12: Nhấn chọn ghế, ứng dụng hiển thị cửa sổ cho phép Chọn/Đổi khách hàng nào ngồi ghế. 
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- Bước 13: Nhấn Chọn/Đổi ghế, nhấn Xong, ứng dụng hiển thị màn hình chọn ghế ghi nhận ghế đã chọn cho 

khách hàng(màu xanh) 
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- Bước 14: Khách hàng  chọn đủ ghế, ứng dụng tự động hiển thị màn hình Chọn chỗ cho chuyến đi, hiển thị đủ 

ghế đã chọn , cho phép chọn lại. 
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- Bước 15: Khách hàng  nhấn TIẾP TỤC, ứng dụng hiển thị màn hình Chỗ đang đặt hiển thi thông tin ghế, giá vé. 

                                 
- Bước 16: Khách hàng  nhấn TIẾP TỤC, ứng dụng hiển thị màn hình Thông tin hành khách 
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- Bước 17: Khách hàng nhập đủ thông tin hành khách, nhấn Tiếp tục, ứng dụng hiển thị màn hình Thông tin đặt 

vé. Nhấn Xem chi tiết, hiển thị cửa sổ thông tin chi tiết vé                             
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- Bước 18: Khách hàng kiểm tra thông tin vé, nhấn Thanh toán, hiển thị màn hình Thông tin vé tàu 

                                  

- Bước 19: Khách hàng kiểm tra, xác nhận thông tin thanh toán vé tàu, nhấm Thanh toán, ứng dụng hiển thị màn 

hình xác nhận thanh toán. 
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- Bước 20: Khách hàng nhập mã OTP xác nhận thanh tóan, nhấn Tiếp tục, ứng dụng hiển thị màn hình kết quả 

giao dịch thành công. 
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Đồng thời khách hàng nhận được email thông báo từ Đường sắt Việt Nam 

 


