Giúp sử dụng tiện ích hoạch định chuyến đi
Tiện ích hoạch định chuyến đi sẽ giúp quý khách lập kế hoạch đi lại bằng xe lửa, xe buýt,
phà, xe điện và xe buýt trường học quanh địa phận Sydney và vùng nông thôn New South
Wales.
Muốn sử dụng tất cả các chức năng của trang mạng transportnsw.info chúng tôi khuyên quý
khách sử dụng Chrome, Safari, Firefox hoặc Internet Explorer phiên bản mới nhất.
Sử dụng trang mạng này
Trang mạng này có các tiện ích để giúp quý khách lập kế hoạch chuyến đi:
• Hoạch định chuyến đi – lập kế hoạch chuyến đi từ A đến B, từ đầu đến cuối
• Chuyến kế tiếp – tìm kiếm chuyến kế tiếp theo thời gian biểu, sẽ khởi hành từ một địa

điểm cụ thể

• Hoạch định chuyến đi toàn sử dụng chữ – hoạch định chuyến đi và các tiện ích chuyến

kế tiếp không có hình ảnh hoặc bản đồ, được đặc biệt thiết kế cho các phần mềm vi
tính đọc thành tiếng những chữ trên màn hình.

• Bản đồ tương tác – lập kế hoạch chuyến đi hoặc tìm kiếm chuyến kế tiếp bằng bản đồ.
• Thời gian biểu và tìm kiếm bằng bản đồ – tìm thời gian biểu hay bản đồ của tuyến

đường cụ thể hoặc tải về máy bản đồ mạng lưới theo định dạng PDF.

Sử dụng Tiện ích Hoạch định Chuyến đi
Muốn lập kế hoạch chuyến đi, nhập địa điểm 'From' (Xuất phát) hay điểm khởi hành và địa
điểm 'To' (Đến) vào các khung tìm kiếm.
Nhập ngày chuyến đi và chọn một trong hai lựa chọn dưới đây:
• ‘leave after’ (khởi hành sau) – các chuyến khởi hành sau giờ giấc nhất định
• ‘arrive before’ (đến trước) – các chuyến sẽ đến điểm đến trước giờ giấc nhất định

Bấm vào nút 'Go' (Thực hiện) để tìm kiếm và xem kết quả hoạch định chuyến đi.
Để có kết quả tốt nhất, Quý khách nhớ chọn tất cả các phương tiện để bảo đảm NightRide,
xe buýt thay thế khi đang sửa chữa/đặt đường rầy và xe khách nông thôn sẽ được bao gồm
trong các kết quả.
Kết quả hoạch định chuyến đi
Kết quả hoạch định chuyến đi được trình bày bằng danh sách tóm tắt để quý khách biết tổng
quát về các lựa chọn đi lại có sẵn. Khi mở rộng kế hoạch chuyến đi, quý khách sẽ thấy chi
tiết lộ trình của mỗi chuyến đi.
Mỗi lựa chọn của kế hoạch chuyến đi cho thấy:
giờ khởi hành, giờ đến và thời gian chuyến đi
biểu tượng của phương tiện chuyên chở cho mỗi đoạn của chuyến đi (xe lửa, xe
buýt, phà, xe điện, đi bộ)
• số của tuyến đường để xác định các dịch vụ trong các kết quả của quý khách
• biểu tượng xe lăn để cho thấy là người khuyết tật có thể sử dụng chuyến đi này
• biểu tượng bản đồ tương tác - bấm vào đây để xem bản đồ lộ trình của từng dịch vụ
•
•

•
•

cảnh báo gián đoạn và thông tin bổ sung nếu có
ước tính giá vé Opal* cho các dịch vụ tương thích với Opal

*Opal là hệ thống bán vé điện tử được sử dụng trên khắp vùng nội thành và vùng ngoại ô
Sydney.
Chuyến kế tiếp
Sử dụng Chuyến kế tiếp để xem các dịch vụ kế tiếp theo thời khóa biểu sẽ khởi hành từ một
địa điểm cụ thể.
Nhập địa điểm 'From' (Xuất phát) của quý khách, điều chỉnh ngày và giờ và bấm 'Go' (Thực
hiện).
Quý khách có thể 'Sàng lọc theo tuyến', hãy sử dụng mục lục dạng thả xuống (drop down
menu).
Hoạch định chuyến đi toàn bằng chữ
Nếu gặp trở ngại khi sử dụng tiện ích hoạch định chuyến đi, quý khách hãy sử dụng tiện ích
hoạch định chuyến đi toàn bằng chữ hoặc chuyến kế tiếp toàn bằng chữ.
Phiên bản chỉ sử dụng chữ sẽ đem lại cho quý khách cùng các lựa chọn kế hoạch chuyến đi
giống như phiên bản có hình nhưng không có hình ảnh hoặc bản đồ.
Muốn tìm phiên bản chỉ sử dụng chữ, xin quý khách vào Hoạch định chuyến đi của quý
khách hoặc Chuyến kế tiếp và chọn đường dẫn “text only” (chỉ sử dụng chữ) ở bên phải tiêu
đề 'Hoạch định chuyến đi của quý khách'.
Bản đồ tương tác
Quý khách có thể hoạch định chuyến đi trực tiếp từ bản đồ từ các kết quả kế hoạch chuyến
đi.
Các mũi tên và dấu + (phóng lớn), dấu - (thu nhỏ) ở góc trên bên trái cho phép quý khách di
dời bản đồ lên xuống, qua lại.
Khi phóng lớn bản đồ, một khung gồm các biểu tượng sẽ xuất hiện ở góc trên bên phải. Nếu
ô 'Show on map' (Hiện ra trên bản đồ) được đánh dấu, các biểu tượng bổ sung sẽ hiện ra
trên bản đồ hiển thị:
• Các trạm/ga (ví dụ như ga xe lửa, trạm xe buýt/xe khách, bến phà và trạm xe điện)
• Cửa tiệm bán thẻ Opal
• Các nơi nên biết (ví dụ như bệnh viện, trường học, nhà thờ, điểm mốc)

Sử dụng chuột vi tính và di động lơ lửng trên các nơi này để biết thêm thông tin.
Ký tự của các biểu tượng và màu sắc các tuyến

Mạng Xe lửa Sydney - Các dịch vụ xe lửa nội thành Sydney tiếp giáp Berowra về
phía bắc, Bondi Junction về phía đông, Waterfall về phía nam và Macarthur về phía
tây nam, Emu Plains và Richmond về phía tây.
Mạng Xe lửa Intercity - Các dịch vụ xe lửa ngoại ô đi đến Blue Mountains về phía
tây, Central Coast và Hunter về phía bắc, Illawarra và South Coast về phía nam và
Southern Highlands về phía tây nam.
Quý khách có thể sử dụng thẻ Opal khi đi lại bằng các dịch vụ này.

Mạng lưới xe buýt Sydney - Các dịch vụ xe buýt tốc hành nội thành, ngoại ô, địa
phương và NightRide tại Sydney.
Các mạng lưới xe buýt ngoại ô Sydney - bao gồm Mạng lưới Xe buýt Blue
Mountains, Mạng lưới Xe buýt Central Coast, Mạng lưới Xe buýt Hunter và Mạng
lưới Xe buýt Illawarra
Quý khách có thể sử dụng thẻ Opal khi đi lại bằng các dịch vụ này.

Mạng lưới Phà Sydney - dịch vụ F1-F7.

Phà Newcastle - Queens Wharf
Quý khách có thể sử dụng thẻ Opal khi đi lại bằng các dịch vụ này.

Mạng Xe điện Sydney - Dịch vụ xe điện trong nội thành Sydney.
Quý khách có thể sử dụng thẻ Opal khi đi lại bằng các dịch vụ này.

Mạng lưới Xe lửa Vùng Nông thôn và Xe khách - dịch vụ xe lửa vùng nông thôn
và xe khách nối các vùng North Coast, North Western, Western và Southern của
tiểu bang NSW với Brisbane, Canberra và Melbourne. Dịch vụ này phải đặt chỗ
trước. Quý khách không thể sử dụng thẻ Opal khi đi lại bằng dịch vụ này.

Xe buýt trường học - dịch vụ xe buýt trường học chuyên dụng chạy tuyến giữa
trường học và các khu vực địa phương vào buổi sáng và buổi chiều vào ngày đi
học.

Xe lửa tạm thời - được sử dụng để làm dấu các xe lửa đặc biệt, chẳng hạn như
các dịch vụ phục vụ sự kiện đặc biệt.

Xe buýt tạm thời - xe buýt thay thế xe lửa, phà và xe điện vì công tác sửa chữa/đặt
đường rầy hoặc trường hợp bị gián đoạn và xe buýt phục vụ sự kiện Sydney
Olympic Park.

Phà tạm thời - được sử dụng để làm dấu các dịch vụ phà đặc biệt, chẳng hạn như
các dịch vụ phục vụ sự kiện đặc biệt.

Xe điện tạm thời - được sử dụng để làm dấu các dịch vụ xe điện đặc biệt, chẳng
hạn như các dịch vụ phục vụ sự kiện đặc biệt

Dịch vụ xe buýt tư nhân. Quý khách không thể sử dụng thẻ Opal khi đi lại bằng các
dịch vụ này.

Phà tư nhân và các dịch vụ phà tốc hành. Quý khách không thể sử dụng thẻ Opal
khi đi lại bằng các dịch vụ này.

Dịch vụ xe khách tư nhân. Quý khách không thể sử dụng thẻ Opal khi đi lại bằng
các dịch vụ này. Nhiều khi quý khách phải đặt chỗ trước.

Đi bộ - đoạn chuyến đi quý khách phải đi bộ.

Taxi /Lái xe - đoạn chuyến đi quý khách phải đi bằng taxi hay lái xe nhà.

Opal - hệ thống bán vé điện tử trong nội thành và vùng ngoại ô. Giá vé Opal ước
tính được hiện ra trong kết quả kế hoạch chuyến đi đối với các dịch vụ tương thích
với Opal.

Cảnh báo tình trạng bị gián đoạn - thông tin quan trọng về các thay đổi đối với
chuyến đi của quý khách.

Thông tin chuyến đi bổ sung - thông tin bổ sung liên quan đến chuyến đi của quý
khách.

Bản đồ - xem chuyến đi trên bản đồ tương tác.

Các nơi nên biết

Địa chỉ/vị trí

Điểm dừng (nhà ga, trạm dừng, cầu cảng, trạm đổi phương tiện)

Đồng hồ 24 giờ là gì
Đồng hồ 24 giờ thường được sử dụng trên thời gian biểu và khi có ít chỗ trống vì không cần
phải ghi chữ 'am' (sáng) hoặc 'pm’ (chiều/tối).
Đồng hồ 24 giờ là quy ước giờ giấc, theo đó một ngày bắt đầu từ nửa đêm đến nửa đêm và
chia thành 24 giờ. Đồng hồ 24 giờ bắt đầu vào lúc nửa đêm (00:00) và cho biết số giờ đã trôi
qua, từ 0 đến 23.
Đây là hệ thống được sử dụng phổ biến nhất trên thế giới, và là giờ quốc tế sử dụng. (ISO
8601)
Đồng hồ 24 giờ được sử dụng cho toàn trang mạng transportnsw.info. Giờ giấc được ghi là
GIỜ:PHÚT.
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