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Cách nhận các chuyến đi miễn phí có giá trị đến $25 bằng
ứng dụng Transit GO

1 Đăng ký tại FlipYourTrip.org

http://FlipYourTrip.org


2

2
Mở hộp thư đến, tìm Email Chào 
Mừng có chứa Mã Lời Mời duy 
nhất của quý vị (vòng tròn đỏ trong 
hình)

Tải xuống ứng dụng đặt vé Transit 
GO Ticket, có sẵn cho điện thoại 
Android và iOS (iPhone).
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4
Tạo tài khoản trong ứng dụng. Quý vị 
cần nhập tên, email và mật khẩu. Quý 
vị KHÔNG CẦN nhập thông tin về tài 
chính.

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

3

5 Trong ứng dụng Transit GO, nhấn 
vào Rewards (Phần Thưởng)
trong menu chính

iOS (iPhone)
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6 Nhập Mã Lời Mời duy nhất mà 
quý vị nhận được trong Email 
Chào Mừng.

FLIP####
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Nhấn vào Start Your Journey 
(Bắt Đầu Hành Trình) để tìm 
hiểu cách thực hiện chuyến đi 
bằng ứng dụng.
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8 Hãy tìm hiểu về những tính 
năng chính của
ứng dụng Flip Your Trip.

Điểm hiện có dùng để đổi 
lấy chuyến đi miễn phí.

Điểm tích luỹ được, chẳng 
hạn như phần thưởng 
chuyến đi miễn phí trị giá 
$25.

Thẻ ưu đãi. Thực hiện những 
hoạt động này để tích luỹ thêm 
điểm. Càng đi xe nhiều thì quý 
vị càng tích luỹ được nhiều 
điểm.



7

Cách đổi điểm lấy chuyến đi miễn phí
Chúc mừng quý vị đã cài đặt 
ứng dụng Transit GO!

Tiếp theo, chúng ta sẽ dùng 
ứng dụng để đổi điểm lấy 
chuyến đi miễn phí. Trong ví dụ 
này, chúng ta sẽ thử dùng dịch 
vụ taxi nước.
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1
Để sử dụng điểm:

a. Nhấn vào Redeem (Đổi Điểm)
b. Chọn chuyến đi miễn phí quý vị 

muốn.

Nhấn vàotaxi nước.2
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3 Đổi điểm lấy vé

Phần này sẽ cho biết quý vị cần 
dùng bao nhiêu điểm và quý vị 
sẽ còn lại bao nhiêu điểm sau 
khi đổi vé này.
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4
Nhấn vào View Ticket 
(Xem Vé) để nhận vé.
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5 Quý vị sẽ nhận được thông báo 
xác nhận này
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6

Mẹo Hay!
Quý vị có thể đổi điểm lấy vé trước! 
Bằng cách này, quý vị sẽ có sẵn một số 
vé trong ví để dùng ngay khi cần.

Bấm vào nút "View Ticket" 
(Xem Vé) bên dưới. 

Quý vị cũng có thể bấm vào
nút “Use” (Sử Dụng) để xem
các vé di động hiện có của
mình.
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Cách sử dụng vé trong ứng dụng Transit GO

Chúc mừng quý vị đã đổi 
được điểm để lấy chuyến đi 
miễn phí!

Tiếp theo, chúng tôi sẽ hướng 
dẫn quý vị cách dùng vé vừa 
đổi được.
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1 Chuyển đến menu chính, rồi 
nhấn vào Use (Sử Dụng).

Nhấn vào vé quý vị muốn dùng.

2

Android

iOS (iPhone)

Nhấn vào thẻ Available (Có 
Sẵn) , để xem vé quý vị hiện 
có. Đây là vé Taxi Nước.

3
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4 Kích hoạt vé.

Khi nhấn vào, vé sẽ có hiệu 
lực trong một khoảng thời 
gian nhất định:

1 tiếng đồng hồ đối với 
dịch vụ taxi nước

2 tiếng đồng hồ đối với 
phương tiện giao thông công 
cộng
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5 Ứng dụng sẽ hiển thị vé đã 
được kích hoạt.

Xuất trình vé điện tử cho người 
điều khiển khi lên phương tiện 
giao thông công cộng.
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Mẹo Hay!
Nếu muốn trở lại để tìm một vé đang có 
hiệu lực trong ứng dụng: chuyển đến 
menu chính, chọn Use (Sử Dụng), rồi 
chọn thẻ Active (Đang Có Hiệu Lực).

Nhấn vào vé quý vị muốn xuất trình cho 
người điều khiển.

Expiration: 10/07/21 10:30 AM

Expiration: 10/07/21 10:30 AM
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