Chính sách thanh toán
Để tham gia các khóa học được giới thiệu trên website www.ghsacademy.edu.vn học viên cần
hoàn tất thủ tục ghi danh và thanh toán học phí để được cập nhật vào danh sách học viên khóa học,
các hình thức thanh toán hiện đang được chấp nhận tại www.ghsacademy.edu.vn gồm có:
-

-

Cách 1: Ghi danh và thanh toán tiền mặt trực tiếp tại phòng thông tuyển sinh của trung
tâm ở địa chỉ: 74/13/1 Trương Quốc Dung, phường 10, quận Phú Nhuận, thành phố Hồ Chí
Minh
Cách 2: Thanh toán qua thẻ Visa, Mastercard
Cách 3: Đăng ký lớp học trực tuyến qua website và thanh toán chuyển khoản: học viên
tiến hành đăng ký và thanh toán theo các bước như sau:
 Bước 1: Chọn “ Đăng ký tham gia”



Bước 2: Điền thông tin cá nhân để www.ghsacademy.edu.vn liên hệ xác nhận việc
đăng ký tư vấn





Bước 3: Chọn “ Gửi ngay “ để gửi thông tin đến phòng quản lý tuyển sinh của
www.ghsacademy.edu.vn
Bước 4: Hệ thống tự động gửi email xác nhận về việc đã tiếp nhận thông tin đăng
ký của học viên và gửi thông báo về cho www.ghsacademy.edu.vn
Bước 5: Nhân viên www.ghsacademy.edu.vn sẽ liên hệ với khách hàng để tư vấn
và cung cấp thêm thông tin khóa học cũng như hướng dẫn khách hàng thanh toán
bằng hình thức chuyển khoản để hoàn thành việc đăng ký khóa học. Thông tin tài
khoản thanh toán của www.ghsacademy.edu.vn
o Tên tk: CÔNG TY CP TẬP ĐOÀN NHỮNG TRÁI TIM VÀNG
o STK: 0071001006353.
o Ngân hàng thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam
(VIETCOMBANK) – CN Tân Định

Sau khi tiền vào tài khoản sẽ có email xác nhận cho học viên chuyển khoản thành công
đồng thời nhận thủ tục nhập học.

