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Hãy tìm hiểu thêm về giá vé và so sánh Tiền myki 
với Vé Tháng myki tại ptv.vic.gov.au/fares

Chọn Vé Tháng myki hoặc Tiền myki

Tùy thuộc vào tần suất quý vị đi lại, quý vị có thể 
chọn nạp tiền với Vé Tháng myki (myki Pass) hoặc 
Tiền myki (myki Money). Thẻ của quý vị cũng không 
bị cố định với loại nào, hãy chọn phương án tốt nhất 
cho mình mỗi khi quý vị nạp tiền.
Quý vị có thể có Tiền myki và Vé Tháng myki trong 
thẻ của mình cùng lúc, nhưng thẻ của quý vị sẽ sử 
dụng Vé Tháng myki trước.
Vé Tháng myki của quý vị sẽ không hoạt động nếu 
Tiền myki của quý vị có số dư bằng âm.

Mua thẻ myki của quý vị và nạp tiền 
Thẻ có giá vé đầy đủ là $6, giá giảm là $3.
Quý vị có thể mua myki của mình và nạp tiền tại:

 − hàng trăm cửa hàng bao gồm tất cả các 
7-Elevens

 − các máy myki tại những nhà ga và điểm dừng 
chọn lọc

 − các phòng vé của những nhà ga chính
 − các Trung Tâm PTV
 −  các Máy Nạp Tiền Nhanh 

(chỉ với tiền myki, tối đa $50)
 − ptv.vic.gov.au hoặc gọi 1800 800 007 (đợi 

khoảng 90 phút nếu nạp tiền trực tuyến).

Quý vị cũng có thể nạp tiền bằng Tiền myki (myki 
Money) ngay lập tức bằng ứng dụng PTV trên 
điện thoại di động của mình (yêu cầu NFC).
Hãy tìm địa điểm gần quý vị nhất để nạp tiền tại 
ptv.vic.gov.au/retail
Các loại giá giảm bao gồm Giá Giảm Trẻ Em, 
Người Cao Niên và nói chung. Hãy kiểm tra xem 
quý vị có đủ điều kiện không tại ptv.vic.gov.au/
concession

Vé Tháng myki (myki Pass)

Nếu quý vị đi lại thường xuyên, hãy nạp tiền vào 
những ngày liên tiếp. Khi quý vị đi lại hơn năm ngày 
một tuần, quý vị sẽ tiết kiệm được bằng Vé Tháng myki. 
So sánh đi lại trong bảy ngày cho Vùng 1+2: 
Tiền myki $59.40 (5 x Hàng Ngày + 2 x Hàng 
Ngày Cuối Tuần) 
Vé Tháng myki $46.00 (vé tháng cho 7 ngày)

7 ngày

Giá vé đầy đủ Giá giảm

Vùng 1+2 $46.00 $23.00

Chỉ Vùng 2 $31.00 $15.50

28 – 325 ngày

Giá vé đầy đủ Giá giảm

Vùng 1+2 $5.52* $2.76*

Chỉ Vùng 2 $3.72* $1.86*

Giá vé đô thị cho 
Vé Tháng myki

Tiền myki (myki Money)

Nếu quý vị thỉnh thoảng mới đi lại, hãy trả tiền 
mỗi khi quý vị đi lại.
Hãy nạp tiền vào thẻ của quý vị và myki sẽ tính giá vé 
thấp nhất dựa trên nơi quý vị đi lại. Lần quẹt thẻ đầu 
tiên của quý vị trong ngày sẽ tạo ra giá vé 2 tiếng.
Nếu quý vị vẫn đi lại sau 2 tiếng, quý vị sẽ bị tính giá 
vé hàng ngày.

Hằng ngày

Giá vé đầy đủ Giá giảm

Vùng 1+2 $9.20 $4.60

Chỉ Vùng 2 $6.20 $3.10

Cuối tuần** $6.70 $3.35

2 tiếng

Giá vé đầy đủ Giá giảm

Vùng 1+2 $4.60 $2.30

Chỉ Vùng 2 $3.10 $1.55

Giá vé đô thị cho 
Tiền myki

**Các ngày lễ

*Giá mỗi ngày



Quý vị có thể đăng ký myki 
của mình bằng cách quét 
mã này, tại ptv.vic.gov.au/
register hoặc bằng ứng 
dụng PTV.

Đến thăm Melbourne?
Với thẻ myki được nạp sẵn, bản đồ và chiết khấu tại 
các điểm thăm quan, myki Explorer sẽ giúp quý vị 
sẵn sàng đi du lịch!
Tìm nơi mua thẻ cho quý vị tại 
 ptv.vic.gov.au/mykiexplorer

Quẹt thẻ khi lên và xuống xe Du khách

Xe lửa 
Nhớ quẹt thẻ khi lên và xuống xe.

Xe buýt
Nhớ quẹt thẻ khi lên và xuống xe. 

Xe điện
Hãy quẹt thẻ khi lên xe, quý vị không cần phải 
quẹt thẻ khi xuống xe.
Đừng quẹt thẻ khi lên và xuống xe nếu quý vị 
chỉ đang đi lại trong phạm vi Khu Vực Xe Điện 
Miễn Phí của thành phố.
Chỉ quẹt thẻ khi xuống xe điện nếu quý vị chỉ 
đi lại trong Vùng 2.
Để biết thêm thông tin về các vùng và giá vé 
mới nhất, hãy truy cập ptv.vic.gov.au/zones

Đăng ký myki của quý vị

Đăng ký myki của quý vị mang lại cho quý vị một loạt 
các lợi ích bổ sung:

 − Bảo toàn số dư trong thẻ của quý vị nếu thẻ bị mất 
hoặc bị đánh cắp

 − Cài Đặt Tự Động Nạp Tiền, vì vậy quý vị không cần 
phải nhớ nạp tiền vào myki của mình

 − Xem số dư và chi phí của các chuyến đi gần đây 
của quý vị

 − Dễ dàng thay thế myki của quý vị khi thẻ hết hạn 
bốn năm một lần

 − Quản lý nhiều thẻ thông qua tài khoản của quý vị

Nếu quý vị dự định đi du lịch ở vùng nông 
thôn Victoria, hãy truy cập ptv.vic.gov.au/
regionaltickets

$8 Trẻ Em và 
Giá Giảm

16$

Ứng dụng PTV

Ứng dụng PTV được tích hợp các tính năng giúp quý 
vị quản lý myki và lập kế hoạch cho chuyến hành 
trình trên khắp Melbourne hoặc Victoria.

Hãy tải xuống miễn phí từ App Store hoặc cửa hàng 
Google Play hoặc truy cập ptv.vic.gov.au/app để 
tìm hiểu thêm.



Khu Vực Xe Điện Miễn Phí 
 (Free Tram Zone)

Khu Vực Xe Điện Miễn Phí của thành phố bao gồm 
trung tâm thành phố và kéo dài từ Chợ Nữ Hoàng 
Victoria đến Docklands, Spring Street, Nhà Ga 
Flinders Street và Quảng Trường Liên Bang.

© Public Transport Victoria 2021

Đừng quẹt thẻ khi lên và xuống xe nếu quý 
vị chỉ đang đi lại trong phạm vi Khu Vực Xe 
Điện Miễn Phí của thành phố. Quý vị không 
cần thẻ myki.
Hãy nhớ quẹt thẻ khi lên xe nếu quý vị đang đi 
ra ngoài Khu Vực Xe Điện Miễn Phí.

Hãy tìm những biển 
báo này tại các điểm 
dừng xe điện để xác 
định ranh giới khu 
vực.

Xe Điện Vòng Quanh Thành Phố  
(City Circle Tram)

Đi lại bằng Xe Điện Vòng Quanh Thành Phố đều 
miễn phí vì xe điện chạy hoàn toàn trong phạm vi 
Khu Vực Xe Điện Miễn Phí.
Đây là một cách thuận tiện để xem các điểm tham 
quan chính của trung tâm Melbourne khi đi trên 
các chuyến xe điện hạng W-Class mang tính biểu 
tượng của thành phố, và quý vị có thể lên, xuống 
xe điện bao nhiêu lần tùy thích.
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 9321 5454  9321 5441

 9321 5444  9321 5445

 9321 5443  9321 5442

 9321 5449  9321 5446

 9321 5440  9321 5447

Để biết thông tin bằng các ngôn ngữ khác:

Nếu ngôn ngữ của quý vị không được liệt kê, hãy truy 
cập ptv.vic.gov.au/languages hoặc gọi 9321 5450.

Được sự ủy quyền của Bộ Giao Thông Vận Tải, 1 Spring Street, Melbourne

Để biết thêm thông tin, hãy truy cập ptv.vic.gov.au 
hoặc gọi 1800 800 007.
Nếu quý vị bị điếc hoặc có khó khăn về nghe hay 
nói, hãy liên lạc với chúng tôi qua Dịch Vụ Tiếp Âm 
Quốc Gia – để biết thêm thông tin, hãy truy cập 
relayservice.gov.au

Department 
of Transport


