HƯỚNG DẪN THANH TOÁN TRẢ SAU QUA KÊNH
INTERNET BANKING
Khách hàng truy cập website Vietjetair tại địa chỉ http://vietjetair.com đặt vé và chọn phương
thức Thanh toán sau – Paylater.
Hệ thống tự động gửi email thông báo Mã đặt chỗ và hành trình về địa chỉ email khách hàng
đăng ký khi đặt vé.
Khách hàng nhận thông tin Mã đặt chỗ và thực hiện thanh toán trên các kênh giao dịch điện tử
của Ngân hàng.
Lưu ý: Mã đặt chỗ có hiệu lực thanh toán trong vòng 24h kể từ khi đặt giữ chỗ thành công. Quá
thời hạn này, nếu khách hàng không thanh toán, Mã đặt chỗ sẽ tự hủy trên hệ thống.
1. Khách hàng thanh toán trên kênh Internetbanking của GPBank
 Điều kiện sử dụng dịch vụ.
Khách hàng có tài khoản mở tại ngân hàng GPB và đăng kí sử dụng dịch vụ Ngân hàng trực
tuyến (GP.Bank Internet Banking) tại quầy giao dịch.
 Các bước thực hiện giao dịch.
Khách hàng đăng nhập hệ thống Internet Banking của GPB theo địa chỉ:
https://ib.gpbank.com.vn/GIB/SignIn ( Nhập tên đăng nhập và mật khẩu)

Các bước Thanh toán hóa đơn được thực hiện như sau:
Bước 1: Nhập thông tin
Trong menu Thương mại điện tử chọn “ Dịch vụ thanh toán hóa đơn”
Loại dịch vụ: Thanh toán vé máy bay
Dịch vụ/Nhà cung cấp dịch vụ: Thanh toán vé máy bay Vietjet Air
Điền thông tin thanh toán:
- Mã đặt chỗ

Nhấn

để lấy thông tin hóa đơn gồm:
- Số tiền phải thanh toán:
- Người liên hệ, mã PNR

Để tiến hành xác thực giao dịch KH nhấn vào
Bước 2: Xác thực.
Khách hàng nhập Mật khẩu xác thực (OTP) để thực hiện xác thực giao dịch.

Bước 3. Kết thúc
Khách hàng nhận thông báo kết quả giao dịch và email xác nhận Vietjet Air gửi vào địa chỉ mail
đã đăng ký.

2. Khách hàng thanh toán trên kênh ACBonline
 Điều kiện sử dụng dịch vụ:
o Khách hàng có tài khoản tiền gửi tại ACB.
o Đã kí hợp đồng sử dụng ACB online với ACB tại các chi nhánh/ phòng giao dịch.
 Các bước thực hiện giao dịch:
Khách hàng truy cập vào trang web https://www.acbonline.com.vn và thực hiện đăng nhập
(nhập Tên truy cậ và Mật khẩu)

Lưu ý: Đối với các khách hàng sử dụng phương thức xác thực là Chứng thư số, trong quá trình
đăng nhập vào trang https://www.acbonline.com.vn nếu xuất hiện hộp thoại (Choose a digital
certificate) yêu cầu chọn chứng thư số thì khách hàng nhấp chọn chứng thư số của mình sau đó
nhấp chọn “OK”.
Các bước Thanh toán hóa đơn được thực hiện như sau:
Bước 1: Nhập thông tin
Tại menu khách hàng chọn Thanh toán dịch vụ  Thanh toán vé máy bay.
Khách hàng thực hiện:
- Chọn tài khoản trích tiền: là tài khoản tiền gửi thanh toán của khách hàng
- Chọn nhà cung cấp dịch vụ: Vietjet Air
- Nhập/ Nhập lại mã đặt chỗ
 Hệ thống truy xuất và hiển thị thông tin Mã đặt chỗ bao gồm:
- Số tiền thanh toán
- Thông tin bổ sung : Hành trình, tên hành khách…….
- Chọn phương thức xác thực

Sau đó nhấp chọn

để chuyển sang trang xác nhận thanh toán

Tại trang xác nhận, Khách hàng kiểm tra lại các thông tin nhập mật khẩu (mật khẩu đăng nhập và

OTP); nhấn

để thực hiện gửi lệnh đến ngân hàng.

Bước 3: Kết thúc
Khách hàng nhận thông báo kết quả giao dịch và email xác nhận Vietjet Air gửi vào địa chỉ mail
đã đăng ký.

Khách hàng tra cứu giao dịch tại mục Liệt kê giao dịch trực tuyến

3. Khách hàng thanh toán trên kênh Internetbanking của Vietcombank
 Điều kiện sử dụng dịch vụ:
o Khách hàng có tài khoản tiền gửi tại Vietcombank
o Đã đăng ký dịch vụ Internetbanking của ngân hàng
 Các bước thực hiện giao dịch:
Khách hàng truy cập vào trang web http://www.vietcombank.com.vn và thực hiện đăng nhập
(nhập Tên truy cập; Mật khẩu )
Các bước Thanh toán hóa đơn được thực hiện như sau:
Bước 1: Nhập thông tin
Tại menu khách hàng chọn Thanh toán hóa đơn, khách hàng thực hiện:
- Chọn Dịch vụ: Vé tàu, vé máy bay
- Chọn nhà cung cấp dịch vụ: Vietjet Air
- Nhập Mã khách hàng: Mã số vé

 Hệ thống truy xuất và hiển thị thông tin Mã đặt vé bao gồm:
- Số tiền thanh toán
- Thông tin bổ sung : Hành trình, tên hành khách…….

Bước 2: Khách hàng kiểm tra lại thông tin, thực hiện xác thực giao dịch thanh toán
Khách hàng nhập Mã kiểm tra để xác nhận thực tiếp tục thực hiện GD.
Tại trang tiếp theo, khách hàng nhập OTP và Chọn Thanh toán để tiếp tục thực hiện giao dịch

Bước 3: Kết thúc
Khách hàng nhận thông báo kết quả giao dịch và email xác nhận Vietjet Air gửi vào địa chỉ mail
đã đăng ký.

4. Khách hàng thanh toán trên kênh Internetbanking của ngân hàng Hàng Hải (MSB)
 Điều kiện sử dụng dịch vụ:
o Khách hàng có tài khoản tiền gửi tại MSB
o Đã đăng ký dịch vụ Internetbanking của ngân hàng
 Các bước thực hiện giao dịch:
Khách hàng truy cập vào trang web https://ebank.msb.com.vn/IBSRetail và thực hiện đăng
nhập (nhập Tên truy cập; Mật khẩu ; Mã xác nhận)

Các bước Thanh toán hóa đơn được thực hiện như sau:
Bước 1: Nhập thông tin
Tại menu khách hàng chọn Thanh toán hóa đơn, khách hàng thực hiện:
- Chọn tài khoản nguồn
- Chọn Dịch vụ: Vé máy bay điện tử
- Chọn nhà cung cấp dịch vụ: Vietjet Air
- Nhập Mã khách hàng: Mã số vé
 Nhấn Kiểm tra hóa đơn để truy vấn thông tin mã đặt vé

Hệ thống truy xuất và hiển thị thông tin Mã đặt vé bao gồm:
- Số tiền thanh toán
- Thông tin bổ sung : Hành trình, tên hành khách…….
Khách hàng kiểm tra thông tin và chọn Tiếp tục để chuyển sang bước xác thực

Bước 2: Khách hàng kiểm tra lại thông tin, thực hiện xác thực giao dịch thanh toán
Khách hàng nhập OTP và Chọn Tiếp tục để thực hiện giao dịch

Bước 3: Kết thúc
Khách hàng nhận thông báo kết quả giao dịch và email xác nhận Vietjet Air gửi vào địa chỉ mail
đã đăng ký.

5. Khách hàng thanh toán trên kênh Internetbanking của SHB
 Điều kiện sử dụng dịch vụ:
o Khách hàng có tài khoản tiền gửi tại SHB
o Đã đăng ký dịch vụ Internetbanking của ngân hàng
 Các bước thực hiện giao dịch:
Khách hàng truy cập vào trang web https://ibanking.shb.com.vn/ và thực hiện đăng nhập (nhập
Tên truy cập; Mật khẩu ; Mã bảo vệ)

Các bước Thanh toán hóa đơn được thực hiện như sau:
Bước 1: Nhập thông tin
Tại menu khách hàng chọn Thanh toán trả sau, khách hàng thực hiện:
- Chọn tài khoản nguồn
- Chọn Dịch vụ: Vé online
- Chọn nhà cung cấp dịch vụ: Vietjet Air
- Nhập Mã thanh toán: Mã số vé
 Nhấn Đồng ý để truy vấn thông tin mã đặt vé. Hệ thống truy xuất và hiển thị thông tn liên
quan:

Bước 2: Khách hàng kiểm tra lại thông tin, thực hiện xác thực giao dịch thanh toán
Khách hàng nhập mật khẩu giao dịch; Mã bảo vệ
 Chọn Thanh toán để tiếp tục thực hiện giao dịch

Tại trang tiếp theo, khách hàng nhập Mã xác thực SMS để xác thực giao dịch.

Bước 3: Kết thúc
Khách hàng nhận thông báo kết quả giao dịch và email xác nhận Vietjet Air gửi vào địa chỉ mail
đã đăng ký.

