HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ MUA VÉ
TRÊN ỨNG DỤNG EASY OCEANBANK MOBILE
I. Hướng dẫn mua vé tàu
1. Hướng dẫn đặt và thanh toán vé tàu
Để thực hiện mua vé tàu, khách hàng thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Chọn nút “Tiện ích” →
Nhấn “Đặt vé tàu”

Bước 2: Nhập Thông tin đặt vé tàu
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Bước 3: Chọn giờ hành trình và chỗ ngồi cho chiều đi và chiều về (áp dụng với vé khứ hồi).

Bước 4: Xác nhận thông tin hành
trình và giá vé
(Nhập thông tin trong 8 phút).

Bước 5: Chọn Thông tin cá nhân hoặc Ngày sinh (trường hợp KH
không muốn điền số CMND/CCCD/Hộ chiếu/GPLX) để nhập thông tin
hành khách
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Bước 6: Xác nhận thông tin cuối cùng trước khi thanh toán

Bước 7: Nhập mã SMS OTP được gửi về điện thoại của KH để xác nhận thanh toán
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Sau khi KH thanh toán thành công, hệ thống gửi
thông báo qua tin nhắn OTT như sau:
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2. Tra cứu lịch sử đặt vé tàu
Sau khi đã hoàn tất đặt vé, khách hàng có thể thực hiện tra cứu lịch sử đặt vé và tiến hành in vé tàu.

Bước 1: Chọn nút “Lịch sử
đặt vé”

Bước 2: Chọn hành trình
muốn tra cứu

Bước 3: Kiểm tra thông tin
chi tiết của vé đã đặt.
Chọn “Thông tin vé” để xuất
ảnh vé.

Bước 4: Chọn nút “Lưu vé”
để lưu ảnh về thiết bị.
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II.

Hướng dẫn mua vé xe

1. Hướng dẫn đặt và thanh toán vé xe khách
Để mua vé xe khách, khách hàng tiến hành thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Chọn nút “Tiện
ích” → chọn “Đặt vé xe”.

Bước 2: Nhập thông tin chuyến đi và tìm chuyến

Bước 3: Chọn chuyến xe và ghế ngồi
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Bước 4: Nhập thông tin khách hàng và thanh toán.

Bước 5: Nhập mã SMS OTP được gửi về điện thoại của KH để xác nhận thanh toán

Sau khi KH thanh toán thành công, hệ thống
gửi thông báo qua tin nhắn OTT như sau:
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2. Tra cứu lịch sử đặt vé xe khách
Sau khi đã hoàn tất đặt vé, khách hàng có thể thực hiện tra cứu lịch sử đặt vé.

Bước 1: Chọn nút “Tiện ích
→ chọn nút “Đặt vé xe”

Bước 2: Khách hàng chọn nút
“Lịch sử đặt vé”

Bước 3: Màn hình hiển thi
danh sách các vé đã từng
đặt.
Chọn biểu tượng
bộ lọc thông tin.

để vào

Bước 4: Trong màn hình Lọc thông tin, khách hàng có thể nhập thông tin để tìm kiếm vé nhanh
hơn.
1. Mã thanh toán/Mã vé: Lọc theo mã thanh toán/ mã vé
2. Hãng xe: Lọc theo hãng xe
3. Ngày đi: Lọc vé theo ngày đi
4. Trạng thái thanh toán: Lọc vé đã thanh toán hoặc vé đã hoàn tiền
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5. Tình trạng vé: Lọc vé còn hạn hoặc vé đã hủy
Sau khi nhập thông tin lọc vé. Chọn Áp dụng để lọc theo thông tin đã nhập.

Bước 5: Thông tin đã lọc, chọn “Chi tiết” để
hiển thị thông tin hành trình và giá tiền.

Bước 6: Kiểm tra thông tin chi tiết.
Trường hợp vé còn hạn, để hủy vé đã đặt vui
lòng liên hệ tổng đài 1900575720 để được hỗ
trợ.
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