
 

 

Điểm Khởi đầu Phương tiện Chuyên chở  
Hướng dẫn để quý vị đi lại thuận tiện hơn 

Hoạch định chuyến đi của quý vị 
Đi lại bằng phương tiện chuyên chở công cộng có thể thuận tiện và thú vị. Điều quan 

trọng là hoạch định trước để quý vị đi lại càng suôn sẻ càng tốt. Dưới đây là phần trình 

bày tổng quát các bước cần cân nhắc khi hoạch định chuyến đi. 

 

Nơi để tìm hiểu tất cả thông tin cần thiết nhằm mục đích lập kế hoạch khi đi lại bằng 

phương tiện chuyên chở công cộng là transportnsw.info.  

 Hoạch định chuyến đi & thời biểu 

 

Quý vị nên sử dụng tiện ích hoạch định chuyến đi hoặc xem thời biểu để bảo 

đảm quý vị không bị lỡ chuyến. Đối với xe buýt, quý vị cũng nên kiểm tra rằng 

dịch vụ này sẽ không chạy theo lộ trình khác với tuyến đường thường lệ. 

Quý vị nên liệu tính để đi đến ga xe lửa, trạm dừng hoặc bến phà 5 phút trước 

giờ khởi hành theo thời biểu. 

Muốn được trợ giúp về cách sử dụng tiện ích hoạch định chuyến đi, xin quý vị 

truy cập trang trợ giúp transportnsw.info 

 Tìm đúng ga xe lửa, trạm dừng hoặc bến phà 

 

Chúng tôi sử dụng các mẫu tự đơn giản, màu sắc và ký hiệu đối với từng loại 

phương tiện chuyên chở để giúp quý vị dễ tìm đường đổi từ phương tiện 

chuyên chở này sang phương tiện chuyên chở khác. Ký hiệu T là xe lửa, B là xe 

buýt, F là Phà và L là xe điện (light rail). Các tuyến xe lửa và phà cũng có ký 

hiệu cho mỗi tuyến (ví dụ như T1, T2, F1, F2). 

Các ga xe lửa, trạm dừng, bến phà cũng có thể có các dịch vụ và phương tiện 

khác nhau để giúp quý vị trong khi quý vị đi lại. 

Khi đi bằng xe buýt, quý vị phải ra hiệu để người lái xe dừng tại một trạm xe 

buýt nhất định. 

Vé 

 

Muốn đi lại bằng phương tiện chuyên chở công cộng, quý vị cần có vé hay thẻ 

đi lại hợp lệ. Đối với một số dịch vụ quý vị có thể phải mua vé trước. 

Quý vị có thể sử dụng thẻ Opal ở Sydney, Blue Mountains, Central Coast, 

Hunter, Illawarra và Southern Highlands. Opal là cách đi lại thuận tiện, dễ dàng 

bằng xe lửa, xe buýt, phà và xe điện (light rail).  

Quý vị chỉ cần xin thẻ Opal duy nhất một lần bằng cách đi thẳng đến một trong 

2.100 tiệm bán lẻ thẻ Opal. Các tiệm bán lẻ thẻ Opal gồm các tiệm bán báo, 
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bưu điện, cửa tiệm tạp hóa và siêu thị. Quý vị cần phải nạp thêm giá trị hoặc 

nạp thêm tiền vào thẻ của mình và sau đó quý vị sẵn sàng để đi lại. 

Tìm tiệm bán lẻ thẻ Opal tại retailers.opal.com.au. 

Dịch vụ bị gián đoạn 

 

Dù hầu hết dịch vụ hoạt động liên tục, nhưng có lúc các dịch vụ sẽ bị xáo trộn 

hoặc ngưng phục vụ. 

Quý vị hãy truy cập transportnsw.info hay sử dụng transport apps để kiểm 

tra trước xem dịch vụ quý vị muốn sử dụng có hoạt động như thường lệ hay 

không. 

Lưu ý: Các phà vào lúc thủy triều thấp nhiều khi không chạy đúng thời biểu. 

Khi thủy triều thấp, xe buýt sẽ chở khách thế cho phà đoạn từ Parramatta đến 

Rydalmere. 

Trạm trung chuyển phương tiện chuyên chở 

 

Một số chuyến đi có thể đòi hỏi quý vị phải bắt nhiều hơn một chuyến xe lửa, 

xe buýt, phà hoặc xe điện (light rail), hoặc phải kết hợp các loại phương tiện 

chuyên chở khác nhau. 

Tiện ích hoạch định chuyến đi có thể cho quý vị biết nếu quý vị cần phải đổi 

phương tiện chuyên chở, khoảng cách từ phương tiện chuyên chở này đến 

phương tiện chuyên chở khác, và quý vị có thể phải đợi bao lâu. 

Đi đến và đi từ phương tiện chuyên chở công cộng 
Khi hoạch định chuyến đi bằng phương tiện chuyên chở công cộng, quý vị nên xem xét 

toàn bộ chuyến đi – trọn đường đi từ nơi này đến nơi kia. Đi đến và đi từ phương tiện 

chuyên chở công cộng là phần quan trọng trong chuyến đi. Tùy thuộc vào nơi quý vị cư 

ngụ, điều này có thể là đi một vài bước đến một vài cây số. 

Trang mạng Trung tâm An toàn đường bộ có thông tin hữu ích để giúp quý vị đi đến 

phương tiện chuyên chở công cộng và đi từ phương tiện chuyên chở công cộng một cách 

an toàn, kể cả lối người đi bộ băng qua đường, xe lăn gắn máy, người đi bộ dễ bị 

lâm nguy và gợi ý dành cho người đi bộ.  

Google Maps là công cụ hữu ích để quý vị chuẩn bị cho chuyến đi của mình. Chức năng 

Street View cho phép quý vị nhìn thấy quang cảnh thực tế của khu vực quý vị sẽ đi đến. 

Điều này có thể có ích nếu quý vị muốn biết liệu mình có phải leo lên cầu thang, băng qua 

con đường đông xe hoặc tìm các chi tiết khác có liên quan đến chuyến đi của mình hay 

không. 

Lưu ý: Google Maps được cập nhật thường xuyên, nhưng không phải tất cả thông tin và 

hình ảnh đều bảo đảm là mới nhất. 
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