Sử dụng phương tiện giao thông
công cộng trên khắp Đông Nam
Queensland với go card
• Sử dụng cho các dịch vụ xe buýt, tàu hỏa, phà và tàu điện
(bao gồm cả Airtrain*).
• Rẻ hơn vé giấy đơn.
• Các loại vé người lớn, trẻ em, ưu đãi và người cao niên.

Tiết kiệm khi đi lại nhiều hơn
• Đi 8 chuyến hành trình có thanh toán bằng go card trong
vòng một tuần lễ (từ Thứ Hai đến Chủ Nhật) và nhận ưu đãi
giảm giá 50% cho tất cả chuyến đi tiếp sau trong cùng tuần đó.
• Tiết kiệm thêm 20% nếu sử dụng phương tiện giao thông
công cộng để đi lại vào ngoài giờ cao điểm.
• Đi lại miễn phí cho trẻ em từ 5-14 tuổi vào ngày nghỉ cuối
tuần khi trẻ sử dụng go card chạm lên và xuống tàu xe (touch
on và touch off).
• Miễn phí đi lại cho Seniors Card +go (Thẻ +go cho Người Cao
niên), người cao niên và lãnh tiền cấp dưỡng mang thẻ go card
sau hai chuyến hành trình có thanh toán trong cùng một ngày.
* Áp dụng giá vé Airtrain.
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Sử dụng dễ dàng
Di chuyển liền mạch bằng cách chạm lên (touch on) khi bắt đầu
hành trình của bạn và chạm xuống (touch off) vào cuối chuyến.
Tiền vé cho chuyến đi sẽ tự động được tính và khấu trừ vào số
dư trên thẻ của bạn.

Điểm bán thẻ
• các cửa hàng 7-Eleven và các đại lý bán lẻ
được lựa chọn (nơi bạn thấy biển ký hiệu ‘buy’)
• các phòng vé Nhà ga Tàu hỏa Queensland
• các máy bán vé tại G:link và trạm xe buýt

Tìm kiếm địa điểm đại lý bán lẻ go card gần nhất tại
translink.com.au/gocardretailers
Bạn sẽ cần phải trả khoản đặt cọc có thể hoàn lại là $10 (cho
người lớn) hoặc $5 (trẻ em, ưu đãi, cao niên), cộng thêm với
một khoản ít nhất là $5 để làm tín dụng đi lại.

Chúng tôi luôn sẵn sàng giúp đỡ
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• trên thuyền CityCat của Hội Đồng Thành Phố
Brisbane.

