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Go & Experience

Bạn thân mến,

Bạn đã sẵn sàng cho chuyến du lịch của mình chưa? 
Cùng FreeGo khám phá những vùng đất mà bạn chỉ 
dám mơ tới.

Gói sản phẩm FreeGo -  dành riêng cho người đam mê 
phám phá, gồm:

• App MyGo: Chia sẻ kinh nghiệm du lịch từ các hot 
travel blogger, những điểm checkin siêu ảo, tỷ giá 
ngoại tệ thực tế ngay tại thời điểm đó, vị trí ATM...

• Thẻ TPBank Visa FreeGo: Phí chuyển đổi ngoại tệ 
thấp nhất trên thị thường cùng hàng ngàn ưu đãi hấp 
dẫn tại mỗi quốc gia mà du khách đặt chân đến.

Hành trang du lịch nhẹ hơn bao giờ hết giúp bạn di 
chuyển dễ dàng đến mọi nơi bạn muốn, mở cánh cửa 
hướng ra thế giới, đem đến những kinh nghiệm sống 
mà không sách vở nào đem đến được.

FreeGo - Hãy đi và trải nghiệm!

Trân trọng!

MY



Tên chủ thẻ

Số thẻ 

Ngày hết hạn: Thời gian hiệu lực của thẻ

Biểu tượng contactless: Công nghệ thanh toán không tiếp xúc

Dải băng chữ ký mẫu của KH

Mã số xác thực CVV/CVV2: dùng để thực hiện các giao dịch trực tuyến . Hãy cân nhắc thận trọng khi 
chia sẻ mã này với người khác.

Thông tin liên hệ: Trong trường hợp cần hỗ trợ thông tin vui lòng liên hệ TPBank theo số này
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1. Ứng dụng MyGo: 
• Lập kế hoạch chuyến đi
• Đặc quyền mua vé máy bay & book khách sạn trả góp 0%
• Tính năng mở/khóa thẻ ngay tại app
• Tra cứu thông tin về địa điểm ATM, tỷ giá ngoại tệ thực tế
• Tổng hợp các ưu đãi tại mỗi điểm đến

2. Thẻ tín dụng FreeGo
• Giảm giá tới 75% tại hàng ngàn khách sạn trên thế giới

•  Nhân 5 lần điểm thưởng
• Sử dụng và nhận ưu đãi trên toàn thế giới
• Phí chuyển đổi ngoại tệ thấp nhất thị trường

Thông tin
quan trọng

trên thẻ

App MyGo
thời thượng

TẢI APP MYGO
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Đăng nhập:
App MyGo
Click Quản lý thẻ

Trải nghiệm MyGo
cùng thẻ FreeGo
của bạn

Làm chủ MyGo

Gõ "TPB_PIN_(06 số 
cuối của thẻ)" gửi 
8089
nhận ngay PIN và 
kích hoạt thẻ

App MyGo

Kích Hoạt
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