
Cách nhanh chóng và  
dễ dàng để thực hiện
thanh toán học 
phí quốc tế

C
thanh toán bằng loại tiền bạn chọn mà không phải trả thêm phí hoặc chậm trễ.
húng tôi tự hào cung cấp nền tảng WU® GlobalPay for Students để giúp bạn 
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Trả học phí và các 

ách nhanh chóng
hoản viên khác một 

n chi phí sinh viên bằng nội tệ của bạn2

ầy
iết chính xác số tiền bạn nợ để thanh toán 

gân hàng của bạn3
ránh phí và chi phí ngoại hối quốc tế tốn kém từ 

ó WU® GlobalPay for Students mà bạn có thể thanh toán - nhanh chóng và dễ dàng. 

Để biết thêm chi tiết, vui lòng truy cập: 
https://student.globalpay.wu.com/geo-buyer/soc#!/ 



Trả học phí sinh viên quốc tế
không phải tốn kém 
hay phức tạp

Nhập chi tiết
•

Đi đến https://student.globalpay.wu.com/geo-buyer/soc#!/ 

 Chọn quốc gia mà tại đó bạn thanh toán và nhập chi tiết về khoản thanh toán của bạn
• Chọn phương thức thanh toán bạn muốn
• Nhập chi tiết sinh viên và xác nhận ai đang thực hiện thanh toán

Thanh toán
Hoàn thành giao dịch thanh toán học phí của bạn:

Theo dõi
Khi thanh toán của bạn được thực hiện, hãy theo dõi trực tuyến hoặc nhận cập nhật văn bản1
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Dịch vụ hỗ trợ sinh viên:
studentpay ments@west ernunion.c om   

+61 2 8585 7999

Thật dễ dàng với nền tảng WU® GlobalPay for Students. 
Hệ thống thanh toán toàn cầu của trường đại học của bạn.

Chọn từ nhiều nhà 
cung cấp ^

Nhận hướng dẫn thanh toán 
cho chuyển khoản trực tiếp

Nhận hướng dẫn thanh toán cho ngân hàng trực tuyến 
hoặc thanh toán trực tiếp qua ngân hàng của bạn

TRỰC  
TUYẾN

CHUYỂN KHOẢN QUA 
LIÊN NGÂN HÀNG

CHUYỂN KHOẢN 
TRỰC TIẾP
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1 Cước phí tin nhắn và dữ liệu có thể áp dụng nếu được người thanh toán chọn.  2 Do quy định ngân hàng, không phải tất cả các loại tiền tệ đều có sẵn. Nếu loại tiền tệ trong nước của 
bạn không được cung cấp, bạn có thể thanh toán bằng loại tiền tệ khác.  3 Trong những trường hợp giới hạn và được chỉ định, phí giao dịch có thể áp dụng. * Lưu ý: Do quy định ngân 
hàng, không phải tất cả các loại tiền tệ đều có sẵn. Nếu loại tiền tệ trong nước của bạn không được cung cấp, bạn có thể thanh toán bằng loại tiền tệ khác 
 
© 2021 Western Union Holdings, Inc. Bảo lưu mọi quyền. Western Union Business Solutions chấp nhận các thanh toán và cung cấp các dịch vụ ngoại hối thay mặt cho khách hàng là tổ c
hức giáo dục và không phải là nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cho người thanh toán là sinh viên. Western Union Business Solutions là một đơn vị kinh doanh của Công ty Western 
Union. Các dịch vụ tại Canada được cung cấp bởi Custom House ULC, một công ty thuộc đơn vị kinh doanh của Western Union Business Solutions. Sách quảng cáo này được biên soạn 
chỉ nhằm mục đích cung cấp thông tin và không tạo ra bất kỳ nghĩa vụ ràng buộc nào đối với một trong hai bên theo bất kỳ cách nào. Mối quan hệ giữa bạn và Western Union Business 
Solutions sẽ được quy định theo các điều khoản và điều kiện hiện hành. 
Không có tuyên bố, bảo đảm hoặc điều kiện dưới bất kỳ hình thức nào, rõ ràng hay ngụ ý, được đưa ra trong sách quảng cáo này. Tất cả các logo, thương hiệu, nhãn hiệu dịch vụ và tên 
thương mại khác được nhắc đến trong tài liệu này là tài sản của chủ sở hữu tương ứng. 

Tel: 1.877.218.8829


