
Tháng 9 năm 2022

Hướng dẫn sử dụng:
Thanh toán cho trường không trong

mạng lưới Flywire
Việt Nam

Bước 1: Tạo yêu cầu thanh toán 2
Cách 1: Đại lý tạo yêu cầu thanh toán 2
Cách 2: Sinh viên tạo yêu cầu thanh toán 11

Bước 2: Thông báo qua email của sinh viên 15

Bước 3: Trải nghiệm thanh toán của sinh viên 16

Bước 4: Thông báo về khoản thanh toán tới sinh viên 23

Quy trình Hoàn tiền 24



Tháng 9 năm 2022

Bước 1: Tạo yêu cầu thanh toán

Cách 1: Đại lý tạo yêu cầu thanh toán

Nhấp vào “New Request” trong nền tảng Đại lý và chọn tùy chọn “Agent pays
(course fees)”.
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Chọn trường không thuộc mạng lưới hợp tác của Flywire sẽ được thanh toán từ
menu thả xuống và tạo yêu cầu thanh toán.

Nếu có logo nằm bên cạnh tên trường, khoản thanh toán này sẽ được thực hiện
bởi Cohort Go, một công ty thuộc Flywire. Nếu bạn không thấy trường của mình
trong danh sách, hãy liên hệ với Nhà Quản lý quan hệ của bạn để thêm trường đó
vào.
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Chọn hoặc thêm thông tin chi tiết của sinh viên cần gửi thanh toán, và thêm số tiền
thanh toán. Bấm vào “Review and pay” để tiến hành yêu cầu thanh toán.
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Cung cấp tất cả các thông tin cần thiết.

Thông tin cần thiết được ghi trên trải nghiệm thanh toán và cũng có sẵn trong các
tài liệu Câu hỏi thường gặp về Nhân viên hỗ trợ theo quốc gia để chuẩn bị trước.
Sau khi tất cả thông tin được cung cấp và tài liệu đã được tải lên, chọn “Tiếp”.

Tài liệu bắt buộc mà sinh viên cần cung cấp:
● Bản sao hộ chiếu của sinh viên (hộ chiếu phải còn hạn ít nhất 6 tháng)

Tài liệu bắt buộc mà người trả tiền cần cung cấp (nếu người trả tiền không phải là
sinh viên):

● Bằng chứng về mối quan hệ giữa sinh viên và người trả tiền. Tài liệu này có
thể là giấy khai sinh của sinh viên, hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký kết
hôn.

Người trả tiền khác có mối quan hệ sau đây với sinh viên cũng được chấp nhận:
● Phụ huynh
● Anh chị em
● Vợ/chồng

Tài liệu bắt buộc để chứng minh đây đúng là khoản thanh toán học phí:
● Thư mời nhập học hoặc hóa đơn do trường phát hành

Các tài liệu bắt buộc để chứng minh đây là khoản thanh toán thật cho các mục đích
khác (ví dụ: Phí lưu trú/giám hộ) bao gồm:

● Hóa đơn do nhà cung cấp dịch vụ lưu trú/giám hộ phát hành;
● VÀ thị thực sinh viên/giấy phép du học hợp lệ hoặc thư mời nhập học/hóa

đơn học phí do trường phát hành
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Nếu người trả tiền không phải là sinh viên thì hãy điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu cho
người trả tiền.
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Nhấp vào “Xác lập giao dịch” để hoàn thành yêu cầu thanh toán.
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Sau khi thanh toán được bắt đầu, có thể tải xuống hóa đơn có hướng dẫn thanh toán.  Nội
dung này cũng sẽ được gửi cho sinh viên qua email.
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Cách 2: Sinh viên tạo yêu cầu thanh toán

Nhấp vào “New Request” trong nền tảng Đại lý và chọn tùy chọn “Student pays
(course fees)”.
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Chọn trường không thuộc mạng lưới hợp tác của Flywire sẽ được thanh toán từ
menu thả xuống và tạo yêu cầu thanh toán.

Nếu có logo nằm bên cạnh tên trường, khoản thanh toán này sẽ được thực hiện
bởi Cohort Go, một công ty thuộc Flywire. Nếu bạn không thấy trường của mình
trong danh sách, hãy liên hệ với Nhà Quản lý quan hệ của bạn để thêm trường đó
vào.
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Chọn hoặc thêm thông tin chi tiết của sinh viên cần gửi thanh toán, và thêm số tiền
thanh toán.

Nhấp vào “Save request” để đặt trước thanh toán hoặc “Review and send” để gửi
một email cho sinh viên để đặt trước thanh toán.

Lưu ý: thông tin của sinh viên/người trả tiền sẽ được thêm vào trải nghiệm thanh toán
Cohort Go, có thể được truy cập từ email yêu cầu thanh toán của sinh viên.
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Đây là mẫu email mà sinh viên sẽ nhận được cùng với liên kết để yêu cầu thanh
toán.

Lưu ý: Bạn có thể kiểm tra trạng thái thanh toán bất cứ lúc nào trên trang tổng quan của
bạn.
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Bước 2: Thông báo qua email của sinh viên

Sinh viên nhận được thông báo qua email yêu cầu họ bắt đầu thanh toán, tương tự
như gửi thanh toán cho trường thuộc mạng lưới Flywire.

Sinh viên nhấp vào liên kết "Make a payment" và được chuyển hướng đến trải
nghiệm thanh toán Cohort Go.
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Bước 3: Trải nghiệm thanh toán của sinh viên

Phương thức thanh toán được đặt thành chuyển khoản ngân hàng. Sinh viên nhấp
vào “Tiếp”.
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Sinh viên nhập tất cả các thông tin cần thiết.

Thông tin cần thiết được ghi trên trải nghiệm thanh toán và cũng có sẵn trong các
tài liệu Câu hỏi thường gặp về Nhân viên hỗ trợ theo quốc gia để chuẩn bị trước.
Sau khi tất cả thông tin được cung cấp và tài liệu đã được tải lên, chọn “Tiếp”.

Tài liệu bắt buộc mà sinh viên cần cung cấp:
● Bản sao hộ chiếu của sinh viên (hộ chiếu phải còn hạn ít nhất 6 tháng)

Tài liệu bắt buộc mà người trả tiền cần cung cấp (nếu người trả tiền không phải là
sinh viên):

● Bằng chứng về mối quan hệ giữa sinh viên và người trả tiền. Tài liệu này có
thể là giấy khai sinh của sinh viên, hoặc sổ hộ khẩu hoặc giấy đăng ký kết
hôn.

Người trả tiền khác có mối quan hệ sau đây với sinh viên cũng được chấp nhận:
● Phụ huynh
● Anh chị em
● Vợ/chồng

Tài liệu bắt buộc để chứng minh đây đúng là khoản thanh toán học phí:
● Thư mời nhập học hoặc hóa đơn do trường phát hành

Các tài liệu bắt buộc để chứng minh đây là khoản thanh toán thật cho các mục đích
khác (ví dụ: Phí lưu trú/giám hộ) bao gồm:

● Hóa đơn do nhà cung cấp dịch vụ lưu trú/giám hộ phát hành;
● VÀ thị thực sinh viên/giấy phép du học hợp lệ hoặc thư mời nhập học/hóa

đơn học phí do trường phát hành
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Nếu người trả tiền không phải là sinh viên, vui lòng chọn “Một người khác” và nhập
tất cả thông tin bắt buộc.
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Xem lại chi tiết thanh toán, chấp nhận các điều khoản và chọn “Xác lập giao dịch”.
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Sau khi thanh toán được khởi tạo, sinh viên có thể tải về hóa đơn với hướng dẫn
thanh toán. Nội dung này cũng sẽ được gửi cho sinh viên qua email.
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Bước 4: Thông báo về khoản thanh toán tới sinh viên

Sinh viên sẽ nhận được email thông báo về tình trạng thanh toán, yêu cầu bất kỳ
thông tin bổ sung nào (nếu cần) hoặc xác nhận thanh toán đã được khởi tạo một
cách thích hợp.  Thông báo này sẽ bao gồm cả ID thanh toán.  Hóa đơn thanh toán
sẽ được đính kèm.

Để thực hiện thanh toán trong nước:

● Thanh toán phải được gửi trong thời hạn được nêu trong Hướng dẫn thanh
toán

● Người trả tiền có thể thực hiện thanh toán tại bất kỳ chi nhánh ngân hàng
nào (mang theo hướng dẫn thanh toán + ID quốc gia) hoặc thanh toán qua
ngân hàng trực tuyến (khuyến nghị sử dụng chuyển khoản NAPAS 24/7)

● Đảm bảo ID thanh toán được ghi rõ khi thực hiện thanh toán
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Quy trình Hoàn tiền

Tất cả các khoản hoàn trả sẽ được xử lý trở lại tài khoản người trả tiền ban đầu.
Hoàn lại tiền cho người trả tiền là quy trình gồm 2 bước:

● Bước 1: Nhà trường sẽ cần gửi khoản tiền hoàn lại vào một trong các tài
khoản ngân hàng của Cohort Go, tài khoản này sẽ thay đổi tùy thuộc vào
quốc gia của trường.

● Bước 2: Khi nhận được khoản thanh toán từ nhà trường, Cohort Go sẽ gửi lại
tiền hoàn lại vào tài khoản ban đầu của người trả tiền.

Đối với bước 1: sinh viên/người trả tiền sẽ cần lấy bằng chứng từ nhà trường khi
nhà trường chuyển tiền (ví dụ: xác nhận thanh toán / MT103 hoặc xác nhận qua
email của trường ghi rõ tài khoản của người nhận thanh toán và ngày hoàn trả
được gửi). Điều này sẽ giúp xác định các khoản tiền và đảm bảo hoàn trả suôn sẻ
và kịp thời cho người trả tiền.

Để yêu cầu chi tiết ngân hàng nơi trường sẽ gửi tiền hoàn lại, vui lòng liên hệ với
Nhà Quản lý quan hệ của bạn.

Đối với Bước 2: người trả tiền sẽ cần cung cấp chi tiết tài khoản ngân hàng của họ
và bằng chứng hỗ trợ để xác nhận rằng tài khoản ngân hàng thuộc về người trả
tiền (ví dụ: sổ tiết kiệm hoặc bảng sao kê ngân hàng, v.v.). Sau khi cung cấp cho
nhóm Trải nghiệm Thanh toán Flywire và đã nhận được khoản tiền từ trường, tiền
hoàn lại sẽ được gửi trở lại vào tài khoản của người trả tiền trong vòng hai ngày
làm việc.

Xin lưu ý rằng nếu người trả tiền cung cấp bằng chứng thanh toán ngay sau khi họ
chuyển tiền cho Cohort Go (đối với học phí, chỗ ở, v.v.), điều này sẽ giúp đẩy nhanh
quá trình hoàn tiền, nếu người trả tiền yêu cầu hoàn lại tiền sau này.


