Thông Tin Giá Vé Một Chiều Thanh Toán bằng Thẻ
Charlie
Loại
Giá Vé
Giá vé cho người lớn ………………………………………………………..………… $1.00
Giá vé cho người cao niên, từ 60 tuổi trở lên ………………………………………. $0.50
Giá vé cho Người Khuyết Tật …………................................................................. $0.50
Giá vé cho hành hhách có thẻ Medicare còn hiệu lực …………………………….. $0.50
Giá vé cho học sinh, sinh viên từ 13-17 tuổi …………………………….………….. $0.50
Giá vé cho trẻ em, từ 6-12 tuổi …………………………………………………….…. $0.50
Giá vé cho trẻ em từ 5 tuổi trở xuống đi cùng người lớn…………………………... Miễn
……………………………………………………………………………………………. phí
Miễn
Giá vé chuyển chuyến (xe ) ……………………………………….………………….
phí

Giá Vé
…… $1.25
…… $0.60
….…$0.60
….…$0.60
….…$0.60
….…$0.60
Miễn
phí
Miễn
phí

Thông Tin Giá Vé & Thẻ Thông Hành
Loại
Giá vé cho thẻ thông hành 31 ngày ……………………………………….………………
Nửa giá vé cho thẻ thông hành 31 ngày ……………………………….…………………
* Giá vé nguyên ngày ………………………………………………………………….……
* Giá nửa vé ………………………………………………………………………………….

Giá Vé
$30.00 Mỗi Vé
$15.00 Mỗi Vé
$3.00 Mỗi Vé
$1.50 Mỗi Vé

* Thẻ Medicare còn hiệu lực có thể được dùng làm bằng chứng về độ tuổi để đủ điều kiện
hưởng một nửa giá vé.
** Thẻ Medicare còn hiệu lực hoặc Thẻ Thông Hành Đi Khắp Tiểu Bang có thể được dùng
làm bằng chứng về tình trạng khuyết tật
*Thẻ Thông Hành Suốt Ngày cho phép một hành khách đi không giới hạn trong suốt một
ngày. Khi lên xe buýt MVRTA chỉ cần nói cho người điều hành xe buýt rằng quý vị muốn mua
một Thẻ Thông Hành Suốt Ngày. Thẻ Thông Hành Suốt Ngày sau đó sẽ được xuất trực tiếp
từ hộp đựng tiền vé xe ngay sau khi quý vị bỏ vào đúng số tiền giá vé. Khi sử dụng Thẻ
Thông Hành Suốt Ngày, quý vị chỉ cần quẹt thẻ qua hộp đựng tiền vé xe MVRTA mỗi khi quý
vị lên xe buýt trong ngày.
* Vé không được hoàn trả và các vé bị mất, bị đánh cắp, hoặc bị hư hỏng sẽ không được thay
thế bằng vé mới. Nếu Thẻ Charlie bị mất, bị đánh cắp và bị hư hỏng thì cần báo cáo ngay lập
tức để bảo toàn giá trị thẻ càng nhiều càng tốt. Người đi xe có trách nhiệm phải trả tiền vé
trong khi chờ đợi giải quyết việc Thẻ Charlie bị mất, bị đánh cắp hoặc bị hư hỏng.

