HƯỚNG DẪN THANH TOÁN VÉ TÀU LỬA TRÊN ACB ONLINE

-

Khách hàng truy cập vào website: http://dsvn.vn và chọn vé.
Sau khi đặt vé của hãng tàu lửa, khách hàng sẽ nhận được một mã đặt chỗ từ website này
hoặc qua địa chỉ email đăng ký nhận thông tin về vé.
Tiếp theo khách hàng sẽ thanh toán trên ACB Online theo các bước như sau:
Nếu có tài khoản của ACB và đã đăng ký dịch vụ ACB Online:
+ Bước 1: Đăng nhập vào website https://online.acb.com.vn
+ Bước 2: Chọn dịch vụ thanh toán
 Chọn menu “Thanh toán dịch vụ”
 Chọn dịch vụ thanh toán “Thanh toán vé tàu lửa”
+ Bước 3: Nhập nội dung thanh toán:
 TK đơn vị trả tiền: Chọn tài khoản trích tiền để thanh toán vé
 Nhà cung cấp: Chọn nhà cung cấp dịch vụ tàu tửa Vietnam
 Mã đặt chỗ: Nhập mã đặt chỗ cần thanh toán.
 Nhập lại mã đặt chỗ: Nhập lại mã đặt chỗ cần thanh toán để xác nhận
 Số tiền thanh toán và Diễn giải: Chương trình hiển thị số tiền cần thanh toán và
thông tin về giao dịch
 Phương pháp xác thực: Chọn phương pháp xác thực khách hàng muốn thực hiện.
+ Bước 4: Xác nhận giao dịch:
Khách hàng kiểm tra thông tin và:
 Nhấp chọn “Đồng ý” để sang trang xác nhận lệnh.
 Nhấp “Hủy” để quay về trang chủ.

Khách hàng chưa có tài khoản của ACB, chưa đăng ký dịch vụ ACB Online, hoặc có thắc mắc về
dịch vụ, vui lòng liên hệ chi nhánh/ phòng giao dịch ACB gần nhất hoặc Trung tâm dịch vụ khách
hàng 24/7: 1900 54 54 86 - 08 38 247 247 - 1800 57 77 75 (miễn phí, dành cho khách hàng ưu
tiên).

