Hướng dẫn bạn
cách dùng thẻ myki
Đây là vé của bạn để đi xe lửa,
xe tram và xe bus ở Melbourne

Giá vé myki 2019
Mobile myki
Bản đồ Khu vực Xe
tram Miễn phí

Hiện nay có hai cách di chuyển
bằng thẻ myki:
1	Bạn có thể mua
một thẻ myki nhựa
từ những điểm bán
thẻ dưới đây.

Bạn có thể lấy một thẻ
2	
myki điện tử bằng điện
thoại sử dụng Android.
Tìm hiểu thêm thông tin tại
ptv.vic.gov.au/mobilemyki

Mua thẻ myki nhựa và nạp thêm tiền
Một thẻ nguyên giá có giá $6, thẻ chiết giảm là $3.
Bạn có thể mua thẻ myki và nạp tiền tại:
− hàng trăm cửa hàng bán lẻ gồm tất cả các cửa hàng
7-Eleven
− máy bán thẻ myki tại các ga và trạm xe có chọn lọc
− phòng vé ở các ga xe lửa chính
− các Trung tâm PTV
− trên xe bus (tối đa $20)
−− ptv.vic.gov.au hoặc bằng cách gọi 1800 800 007
(cần bảy ngày để giao thẻ myki và khoảng 90 phút để
nạp thêm tiền khi giao dịch trực tuyến).
Bạn cũng có thể nạp thêm tiền bằng myki Money tại các
máy Nạp Tiền Nhanh cho thẻ myki. Tìm địa điểm gần nhất
để nạp thêm tiền tại ptv.vic.gov.au/retail
Các loại thẻ chiết giảm bao gồm thẻ dành cho Trẻ em,
Bậc Cao niên và Đối tượng chung. Kiểm tra xem bạn có
hội đủ điều kiện tại ptv.vic.gov.au/concession

Chọn myki Pass hoặc myki Money
Tùy thuộc vào tần suất bạn đi lại, bạn có thể chọn nạp
tiền bằng myki Pass hoặc myki Money. Thẻ của bạn không
bị cố định vào một trong hai loại này, hãy chọn loại phù
hợp nhất cho mình mỗi khi bạn nạp tiền.
Bạn có quyền có cả myki Money và myki Pass cùng một
lúc, nhưng thẻ của bạn sẽ sử dụng myki Pass trước. Thẻ
myki Pass của bạn sẽ không hoạt động nếu số dư trong
myki Money của bạn đang bị âm.
Tìm hiểu thêm về giá vé và so sánh myki Money với
myki Pass tại ptv.vic.gov.au/fares

myki Pass
Nếu bạn đi lại thường xuyên, vui lòng nạp tiền liên tục
hàng ngày. Khi đi nhiều hơn năm ngày một tuần, bạn sẽ
tiết kiệm được tiền với myki Pass.
So sánh việc đi lại trong bảy ngày trong Vùng 1 + 2:
myki Money $56,80 (5 x Ngày thường + 2 x Ngày
cuối tuần)
myki Pass $44,00 (vé đi 7 ngày)
myki Pass
giá vé khu vực
đô thị

Nguyên giá

Chiết giảm

Vùng 1 + 2

$44.00

$22.00

Chỉ vùng 2

$30.00

$15.00

7 ngày

28 - 325 ngày
Nguyên giá

Chiết giảm

Vùng 1 + 2

$5.30

*

$2.65*

Chỉ vùng 2

$3.60*

$1.80*

* Giá mỗi ngày

myki Money
Nếu bạn thỉnh thoảng mới đi, vui lòng thanh toán trước
mỗi chuyến đi. Nạp tiền vào thẻ của bạn và myki sẽ tính
ra giá vé thấp nhất dựa trên địa điểm bạn sẽ đi.
Lần chạm thẻ trước khi đi đầu tiên trong ngày của bạn sẽ
kích hoạt vé theo giá 2 giờ. Nếu bạn vẫn còn đi sau 2 giờ,
bạn sẽ được tính cước là vé ngày.
myki Money
giá vé khu vực
đô thị

Nguyên giá

Chiết giảm

Vùng 1 + 2

$4.40

$2.20

Chỉ vùng 2

$3.00

$1.50

2 giờ

Vé ngày
Nguyên giá

Chiết giảm

Vùng 1 + 2

$8.80

$4.40

Chỉ vùng 2

$6.00

$3.00

Weekend**

$6.40

$3.20

**Các ngày lễ

Chạm thẻ trước và sau khi đi
Xe lửa
Nhớ chạm thẻ trước và sau khi đi.
Xe bus
Nhớ chạm thẻ trước và sau khi đi.
Xe tram
Nhớ chạm thẻ trước khi đi, bạn không cần chạm
thẻ sau khi đi.
Đừng chạm thẻ trước và sau khi đi nếu bạn chỉ đi
trong Khu vực Xe tram Miễn phí của thành phố.
Chỉ chạm sau khi đi trên xe tram nếu bạn chỉ đi ở
Khu 2. (Để biết thêm thông tin về các khu vực, vui
lòng truy cập ptv.vic.gov.au/zones)

myki đã có
trên mobile
Với myki trên điện thoại di động, bạn
có thể nạp tiền ngay trong khi đang đi
trên xe và chạm thẻ vào máy soát vé
bằng chính điện thoại Android của bạn.

Hiện nay đã có trên Google Pay™

Đăng ký thẻ myki của bạn
Để bảo vệ số tiền còn dư của bạn nếu bạn bị mất thẻ,
vui lòng đăng ký thẻ myki của bạn tại
ptv.vic.gov.au/register

Nếu bạn có kế hoạch đi lại ở vùng nông thôn
bang Victoria, vui lòng truy cập ptv.vic.gov.au/
regionaltickets

Tìm hiểu thêm thông tin tại
ptv.vic.gov.au/mobilemyki

Google Pay is a trademark of Google LLC.

Khu vực Xe Tram Miễn phí
Khu vực Xe tram Miễn phí của thành phố bao gồm trung
tâm thành phố và kéo dài từ chợ Queen Victoria đến
Docklands, Spring Street, ga Flinders Street Station
và Quảng trường Federation Square.

Nhớ chạm thẻ trước khi đi
nếu bạn đi vượt ra ngoài
Khu vực Xe tram Miễn phí.

Tìm những dấu hiệu này tại các trạm
dừng xe tram để xác định ranh giới của
khu vực này. Bạn không cần thẻ myki.
Đừng chạm thẻ trước và sau khi đi nếu bạn chỉ đi
trong Khu vực Xe tram Miễn phí của thành phố.
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Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập
ptv.vic.gov.au hoặc gọi 1800 800 007.
Nếu bạn bị điếc, khiếm thính hoặc khiếm khẩu, hãy liên hệ
với chúng tôi thông qua Dịch vụ Chuyển tiếp Quốc gia - để
biết thêm thông tin, vui lòng truy cập relayservice.gov.au

Để biết thông tin bằng các ngôn ngữ khác:






9321 5454



9321 5441

9321 5444



9321 5445



9321 5446

9321 5443
9321 5449
9321 5440



9321 5442



9321 5447

Nếu ngôn ngữ của bạn không có trong danh sách,
vui lòng truy cập ptv.vic.gov.au/languages hoặc gọi
9321 5450.

PTVH3050/19

Được ủy quyền bởi Transport for Victoria, 1 Spring Street, Melbourne.

