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រេបៀប�ម�រយក្រ�ក់ $25 ស្រ�ប់ចំ�យេលើ�រេធ� �ដំេណើរ
េ�យឥតគិៃថ� កម� វ �ធី Transit GO

1 ចុះេ�� ះេ� FlipYourTrip.org

http://FlipYourTrip.org
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2
រកេមើលអុែីមល�� គមនេ៍�ក� �ង
្របអប់�ររបស់អ�ក េ�យ�នេលខ
កូដអេ�� ើញែតមួយគតស់្រ�ប់អ�ក
(គូសរង�ងមូ់លពណ្៌រកហមជំវ �ញេ�
កែន�ងេនះ)

�ញយកកម� វ �ធី Transit GO Ticket 
ែដល�ចេ្របើនក� �ង្របព័ន� Android 
និង iOS (iPhone)។
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4
បេង� ើតគណនមួីយេ�ក� �ងកម� វ �ធីែអប។
អ�កនឹង្រត�វផ�ល់េ�� ះនងិអុែីមលរបស់អ�ក
េហើយបេង� ើតេលខកូដ ស�� ត់។ អ�ក មិន
�ំ�ចប់�� �លព័ត៌�នហិរ�� វត� �អ� �េទ។

FLIP####

https://apps.apple.com/us/app/transit-go-ticket/id1131345078?ls=1
https://play.google.com/store/apps/details?id=co.bytemark.tgt&hl=en


Android
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5 ក� �ងកម� វ �ធី Transit GO ចុចេលើ�ក្យ
� Rewards (រ�� ន់) េ�ក� �ងទព័ំរ
េដើម

iOS (iPhone)
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6 ប�� �លេលខកូដអេ�� ើញែតមួយគត់
របស់អ�កែដលអ�ក�នទទួលពីអុី
ែមល�� គមន។៍

FLIP####
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ចុច េលើ Start Your Journey 
(�ប់េផ�ើម�រដំេណើររបស់អ�ក)
េដើម្បីេរៀនពីរេបៀបេ្របើកម� វ �ធី flip 
your trip (�របែង�រ�រេធ� �ដំេណើរ
របស់អ�ក) ។

7
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8 សូមពិនិត្យេមើលចំណុចពិេ◌សសសំ
�ន់ៗ�ងំេនះ
ៃនកម� វ �ធីែអប (app) Flip Your 
Trip ។

ពិន� �ែដល�ចទូ�តយ់កទុក
ស្រ�ប់េធ� �ដំេណើរេ�យឥតគតិ
ៃថ�។

ពិន� �ែដលទទួល�ន ដូច�
�រចុះេ�� ះរបស់អ�កគ�ឺ
រ�� ន់ ទទួល�ន $25 ស្រ�ប់
េធ� �ដំេណើរេ�យឥតគតិៃថ�។

ប័ណ� យុទ���រ។ បំេពញកិច��រ
�ងំេនះេដើម្បីទទួល�នពិន� �
បែន�មេទៀត។ េបើអ�កេធ� �ដំេណើរ
�ន�ន់ែតេ្រចើន អ�កក៏ទទួល
�នពន� ��ន់ែតេ្រចើន។
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រេបៀប ទូ�ត់យកពិន� � ស្រ�ប់េធ� �ដំេណើរេ�យឥតគិតៃថ�

អបអរ�ទរែដលអ�ក�នដំេឡើង
កម� វ �ធី Transit GO!

ប�� ប់មក េយើងនឹងទូ�តយ់ក
ពិន� �ស្រ�ប់េធ� �ដំេណើរេ�យឥត
គិតៃថ� �ម�រេ្របើកម� វ �ធីែអប
(app) េ�យយក�រជិះទូកដឹក
អ�កដំេណើរមកេធ� ��ឧ�ហរណ៍។



8

1
េដើម្បីេ្របើពិន� �របស់អ�ក៖
a. ចុចេលើ�ក្យ Redeem (ទូ�ត់យក)
b. េ្រជើសេរ �សយក�រេធ� �ដេំណើរេ�យឥត

គិតៃថ��មជេ្រមើសរបស់អ�ក។

ចុច េលើទូកដឹកអ�កដេំណើរ។2
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3 ទូ�ត់ពិន� �របស់អ�កេដើម្បីយក�
សំបុ្រត

្រតង់េនះប�� ញឱ្យេឃើញ� េតើអ�ក
េ្របើអស់បុ៉�� នពន� � េហើយេតើអ�ក
េ�សល់បុ៉�� នពន� �េ្រ�យ�នេ្របើ
សំបុ្រតេនះរចួ។
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4
ចុចេលើ View Ticket (េមើល
សំបុ្រត) េដើម្បីទទួលយក
សំបុ្រតរបស់អ�ក។
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5 អ�កនឹងេឃើញ�រប�� កេ់នះ
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6 សូមចុចេលើបូ៉តងុ "View Ticket" 
�ងេ្រ�ម។ អ�កក៏�ចចូលេ�
ទំព័រ “Use” េដើម្បីេមើលសំបុ្រតេធ� �
ដំេណើរែដលេ�សល់។

ទូ�នពីអ�កជំ�ញ!
អ�ក�ចទូ�ត់ពិន� �យក�សំបុ្រតទុក�
មុន! ��ក់បីដូច��នសំបុ្រតពីរបីសន� ឺក
េ�ក� �ង�បូបរបស់អ�កែដល�ចយកមក
េ្របើ�រ�� មៗ។
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រេបៀប េ្របើសំបុ្រតក� �ងកម� វ �ធី Transit GO
ទះៃដ�� េ្រតកអរ (High five) 
ែដល�នទូ�ត់យកពិន� �របសអ់�ក
ស្រ�ប់េធ� �ដំេណើរេ�យឥតគិត
ៃថ�!

ប�� ប់មក េយើងនឹងប�� ញអ�ក
ពីរេបៀបេ្របើសំបុ្រតែដលអ�ក�ន
ទទួល។
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1 េ��នទ់ំព័រេដើម េហើយចុចេលើ
�ក្យ Use (េ្របើ)។

ចុចេលើសំបុ្រតែដលអ�កចងយ់កមក
េ្របើ។

2

Android

iOS (iPhone)

ចុចេលើ្របអប់ Available (េ�
សល់) , ប�� ញចំនួនសំ បុ្រតរបស់
អ�កែដលេ�សល់។ េនះគឺ�សំបុ្រត
ស្រ�ប់ជិះទូកដឹកអ�កដេំណើរ។

3
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4 ចុចយកសំបុ្រតរបស់អ�កមក
េ្របើ�រ។

េពលអ�កចចុេលើរបូសំបុ្រត �
នឹងេចញមកមួយរយៈេពលខ� ី ឱ្យ
អ�កចុចយក�មកេ្របើ�រ៖

រយៈេពល 1 េ�៉ងស្រ�ប់
ជិះទូកដឹកអ�កដំេណើរ

រយៈេពល 2 េ�៉ងស្រ�ប់
ជិះ�ន្រក �ង��រណៈ
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5 កម� វ �ធីែអប (app) នឹងប�� ញ
សំបុ្រតែដលអ�កចចុយកមកេ្របើ
�រ។

ប�� ញសំបុ្រតេអឡិច្រត�នកិរបស់
អ�កេ�អ�កេបើកបរ�ន្រក �ង�
� រណៈេ�េពលអ�កេឡើងជះិ។
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ទូ�នពីអ�កជំ�ញ!
្របសិនេបើអ�ក្រត�វ�រ្រតឡប់េ�ែស� ងរក
សំបុ្រតែដលេ�េ្របើ�រ�នេ�ក� �ងកម� វ �ធី
ែអប សូមចូលេ�រក�ក្យUse (�រ
េ្របើ) េ�ក� �ងទំព័រេដើម េហើយេ្រជើសេរ �ស
្របអប់ែដលកំពុងដំេណើរ�រ។

ចុច េលើសំបុ្រតែដលអ�កចង់ប�� ញអ�ក
េបើកបរ។

Expiration: 10/07/21 10:30 AM

Expiration: 10/07/21 10:30 AM
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