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Thông tin chung

 Điều kiện: Đơn hàng có giá trị >= 3 triệu

 Loại thẻ sử dụng: Thẻ tín dụng Visa/Master/JCB…



HƯỚNG DẪN CHI TIẾT CÁC BƯỚC THỰC HIỆN



Bước 1. Truy cập Url http://dev.vnticketonline.vn:8080/#/

- Nhập thông tin Ga đi, Ga đến, Loại vé, Ngày đi, Ngày về

- Click vào nút Tìm kiếm

http://dev.vnticketonline.vn:8080/#/


Bước 2. Chọn các ghế và đặt vé

- Chọn các ghế cần đặt vé (chỉ chọn những ghé có màu trắng). Chọn từ 3 ghế trở lên để đảm bảo hóa đơn ≥ 3 triệu

- Click vào nút Mua vé sau khi chọn xong ghế



Bước 3. Nhập thông tin người sẽ lấy vé cho ghế được đặt

- Nhập đầy đủ thông tin Họ Tên, Số giấy tờ



Bước 4. Nhập thông tin người đặt vé

- Nhập đầy đủ các thông tin vào mục người đặt vé



Bước 5. Chọn phương thức thanh toán

- Click vào phương thức thanh toán Ngân Lượng, click Thanh toán trả góp

- Click vào Tôi đã đọc kỹ và đồng ý tuân thủ….

- Click vào nút Tiếp theo



Bước 6. Xác nhận thông tin đặt mua vé tàu

- Click vào nút Đồng ý xác nhận



Bước 7. Xác nhận đồng ý các quy định về mua vé trực tuyến

- Click vào mục Tôi đồng ý với các điều khoản…

- Click vào nút Đồng ý, khách hàng sẽ được điều hướng về trang thanh toán trả góp của Ngân Lượng



Bước 8. Nhập thông tin người thanh toán
- Nhập các thông tin về người thanh toán (DSVN truyền sẵn thông tin kh, NL hiển thị, KH chỉ cần nhập mã bảo mật)
- Click nút Tiếp tục



Bước 9. Chọn ngân hàng, loại thẻ và kỳ hạn thanh toán trả góp

- Sau khi chọn xong các thông tin, click vào nút Tiếp tục



Bước 10. Nhập thông tin thẻ Bước 11. Nhân kết quả thanh toán



Bước 12. Hệ thống Ngân Lượng điều hướng về màn hình Hoàn tất của đường sắt Việt Nam để hoàn tất quá trình đặt vé



Link video hướng dẫn cách mua vé trả góp lãi suất 0% qua thẻ tín dụng

https://drive.google.com/file/d/1J4qYG3S_tFFLYt6t0LJYpPGkDHSKvwTw/view?usp=sharing



Trân trọng cảm ơn


