THẺ LÊN TÀU HỎA
BOARDING PASS
Kính gửi quý khách hàng,
Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ vận tải hành khách của Tổng công
ty Đường Sắt Việt Nam. Quý khách đã thực hiện mua vé thành công với thông tin như sau:
Thông tin hành trình
Ga đi - Ga đến: SÀI GÒN - PHAN THIẾT
Tàu/Train: SPT2
Ngày đi/Date: 19/06/2020
Giờ đi/Time: 06:40
Toa/Coach: 4
Chỗ/Seat: 40 (Ngồi mềm điều hòa)
Thông tin hành khách
Họ tên/Full Name: Mai Hồng An
Giấy tờ/Passport: 321387353
Loại vé/Ticket: Người lớn
Giá vé/Price: 179.000 VNĐ

Mã đặt chỗ: NHTZB6
Mã vé: 100573862

(Giá vé trên đã có bảo hiểm, dịch vụ đi kèm và 10% thuế GTGT)
- Chú ý: Quý khách vui lòng truy cập địa chỉ website dưới đây để tra cứu hóa đơn điện tử cho giao dịch mua vé tàu
của Công ty VTĐS Hà Nội - http://hoadon.vtdshn.vn

- Mã số tra cứu hóa đơn: 5D9FEKRR
- Quý khách có thể kiểm tra thông tin Thẻ lên tàu hỏa này trên website dsvn.vn mục "Kiểm tra vé"
Để đảm bảo quyền lợi của mình, quý khách vui lòng mang theo vé điện tử cùng với giấy tờ tùy
thân ghi trong vé điện tử trong suốt thời gian hành trình và xuất trình cho nhân viên soát vé khi có
yêu cầu

Ngày in: 07/06/2020 14:03

THẺ LÊN TÀU HỎA
BOARDING PASS
Kính gửi quý khách hàng,
Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ vận tải hành khách của Tổng công
ty Đường Sắt Việt Nam. Quý khách đã thực hiện mua vé thành công với thông tin như sau:
Thông tin hành trình
Ga đi - Ga đến: PHAN THIẾT - SÀI GÒN
Tàu/Train: SPT1
Ngày đi/Date: 21/06/2020
Giờ đi/Time: 13:20
Toa/Coach: 4
Chỗ/Seat: 44 (Ngồi mềm điều hòa)
Thông tin hành khách
Họ tên/Full Name: Mai Hồng An
Giấy tờ/Passport: 321387353
Loại vé/Ticket: Người lớn
Giá vé/Price: 179.000 VNĐ

Mã đặt chỗ: NHTZB6
Mã vé: 100577226

(Giá vé trên đã có bảo hiểm, dịch vụ đi kèm và 10% thuế GTGT)
- Chú ý: Quý khách vui lòng truy cập địa chỉ website dưới đây để tra cứu hóa đơn điện tử cho giao dịch mua vé tàu
của Công ty VTĐS Hà Nội - http://hoadon.vtdshn.vn

- Mã số tra cứu hóa đơn: 5D9FEKRR
- Quý khách có thể kiểm tra thông tin Thẻ lên tàu hỏa này trên website dsvn.vn mục "Kiểm tra vé"
Để đảm bảo quyền lợi của mình, quý khách vui lòng mang theo vé điện tử cùng với giấy tờ tùy
thân ghi trong vé điện tử trong suốt thời gian hành trình và xuất trình cho nhân viên soát vé khi có
yêu cầu

Ngày in: 07/06/2020 14:03

THẺ LÊN TÀU HỎA
BOARDING PASS
Kính gửi quý khách hàng,
Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ vận tải hành khách của Tổng công
ty Đường Sắt Việt Nam. Quý khách đã thực hiện mua vé thành công với thông tin như sau:
Thông tin hành trình
Ga đi - Ga đến: SÀI GÒN - PHAN THIẾT
Tàu/Train: SPT2
Ngày đi/Date: 19/06/2020
Giờ đi/Time: 06:40
Toa/Coach: 4
Chỗ/Seat: 39 (Ngồi mềm điều hòa)
Thông tin hành khách
Họ tên/Full Name: Mai Ngọc Tuấn
Giấy tờ/Passport: 321405677
Loại vé/Ticket: Người lớn
Giá vé/Price: 179.000 VNĐ

Mã đặt chỗ: NHTZB6
Mã vé: 100573861

(Giá vé trên đã có bảo hiểm, dịch vụ đi kèm và 10% thuế GTGT)
- Chú ý: Quý khách vui lòng truy cập địa chỉ website dưới đây để tra cứu hóa đơn điện tử cho giao dịch mua vé tàu
của Công ty VTĐS Hà Nội - http://hoadon.vtdshn.vn

- Mã số tra cứu hóa đơn: 5D9FEKRR
- Quý khách có thể kiểm tra thông tin Thẻ lên tàu hỏa này trên website dsvn.vn mục "Kiểm tra vé"
Để đảm bảo quyền lợi của mình, quý khách vui lòng mang theo vé điện tử cùng với giấy tờ tùy
thân ghi trong vé điện tử trong suốt thời gian hành trình và xuất trình cho nhân viên soát vé khi có
yêu cầu

Ngày in: 07/06/2020 14:03

THẺ LÊN TÀU HỎA
BOARDING PASS
Kính gửi quý khách hàng,
Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ vận tải hành khách của Tổng công
ty Đường Sắt Việt Nam. Quý khách đã thực hiện mua vé thành công với thông tin như sau:
Thông tin hành trình
Ga đi - Ga đến: PHAN THIẾT - SÀI GÒN
Tàu/Train: SPT1
Ngày đi/Date: 21/06/2020
Giờ đi/Time: 13:20
Toa/Coach: 4
Chỗ/Seat: 43 (Ngồi mềm điều hòa)
Thông tin hành khách
Họ tên/Full Name: Mai Ngọc Tuấn
Giấy tờ/Passport: 321405677
Loại vé/Ticket: Người lớn
Giá vé/Price: 179.000 VNĐ

Mã đặt chỗ: NHTZB6
Mã vé: 100577225

(Giá vé trên đã có bảo hiểm, dịch vụ đi kèm và 10% thuế GTGT)
- Chú ý: Quý khách vui lòng truy cập địa chỉ website dưới đây để tra cứu hóa đơn điện tử cho giao dịch mua vé tàu
của Công ty VTĐS Hà Nội - http://hoadon.vtdshn.vn

- Mã số tra cứu hóa đơn: 5D9FEKRR
- Quý khách có thể kiểm tra thông tin Thẻ lên tàu hỏa này trên website dsvn.vn mục "Kiểm tra vé"
Để đảm bảo quyền lợi của mình, quý khách vui lòng mang theo vé điện tử cùng với giấy tờ tùy
thân ghi trong vé điện tử trong suốt thời gian hành trình và xuất trình cho nhân viên soát vé khi có
yêu cầu

Ngày in: 07/06/2020 14:03

THẺ LÊN TÀU HỎA
BOARDING PASS
Kính gửi quý khách hàng,
Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ vận tải hành khách của Tổng công
ty Đường Sắt Việt Nam. Quý khách đã thực hiện mua vé thành công với thông tin như sau:
Thông tin hành trình
Ga đi - Ga đến: SÀI GÒN - PHAN THIẾT
Tàu/Train: SPT2
Ngày đi/Date: 19/06/2020
Giờ đi/Time: 06:40
Toa/Coach: 4
Chỗ/Seat: 33 (Ngồi mềm điều hòa)
Thông tin hành khách
Họ tên/Full Name: Huỳnh Thị Trúc Lệ
Giấy tờ/Passport: 320655118
Loại vé/Ticket: Người lớn
Giá vé/Price: 179.000 VNĐ

Mã đặt chỗ: NHTZB6
Mã vé: 100573855

(Giá vé trên đã có bảo hiểm, dịch vụ đi kèm và 10% thuế GTGT)
- Chú ý: Quý khách vui lòng truy cập địa chỉ website dưới đây để tra cứu hóa đơn điện tử cho giao dịch mua vé tàu
của Công ty VTĐS Hà Nội - http://hoadon.vtdshn.vn

- Mã số tra cứu hóa đơn: 5D9FEKRR
- Quý khách có thể kiểm tra thông tin Thẻ lên tàu hỏa này trên website dsvn.vn mục "Kiểm tra vé"
Để đảm bảo quyền lợi của mình, quý khách vui lòng mang theo vé điện tử cùng với giấy tờ tùy
thân ghi trong vé điện tử trong suốt thời gian hành trình và xuất trình cho nhân viên soát vé khi có
yêu cầu

Ngày in: 07/06/2020 14:03

THẺ LÊN TÀU HỎA
BOARDING PASS
Kính gửi quý khách hàng,
Xin trân trọng cảm ơn quý khách đã lựa chọn sử dụng dịch vụ vận tải hành khách của Tổng công
ty Đường Sắt Việt Nam. Quý khách đã thực hiện mua vé thành công với thông tin như sau:
Thông tin hành trình
Ga đi - Ga đến: PHAN THIẾT - SÀI GÒN
Tàu/Train: SPT1
Ngày đi/Date: 21/06/2020
Giờ đi/Time: 13:20
Toa/Coach: 4
Chỗ/Seat: 45 (Ngồi mềm điều hòa)
Thông tin hành khách
Họ tên/Full Name: Huỳnh Thị Trúc Lệ
Giấy tờ/Passport: 320655118
Loại vé/Ticket: Người lớn
Giá vé/Price: 179.000 VNĐ

Mã đặt chỗ: NHTZB6
Mã vé: 100577227

(Giá vé trên đã có bảo hiểm, dịch vụ đi kèm và 10% thuế GTGT)
- Chú ý: Quý khách vui lòng truy cập địa chỉ website dưới đây để tra cứu hóa đơn điện tử cho giao dịch mua vé tàu
của Công ty VTĐS Hà Nội - http://hoadon.vtdshn.vn

- Mã số tra cứu hóa đơn: 5D9FEKRR
- Quý khách có thể kiểm tra thông tin Thẻ lên tàu hỏa này trên website dsvn.vn mục "Kiểm tra vé"
Để đảm bảo quyền lợi của mình, quý khách vui lòng mang theo vé điện tử cùng với giấy tờ tùy
thân ghi trong vé điện tử trong suốt thời gian hành trình và xuất trình cho nhân viên soát vé khi có
yêu cầu

Ngày in: 07/06/2020 14:03

