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Bản tin điện tử (newsletter) do trung tâm giao lưu quốc tế thuộc tổ chức xúc tiến văn hóa thành phố Okaya phát hành 1 năm 4 lần theo từng mùa nhằm
quảng bá văn hóa Nhật Bản đồng thời cung cấp các thông tin hữu ích về cuộc sống đến cư dân có quốc tịch nước ngoài sống tại thành phố.Mọi ý kiến đóng
góp, thắc mắc xin gửi về địa chỉ liên lạc được viết ở trên.

Hướng dẫn sử dụng：
Xe buýt silky do thành phố okaya vận hành.Xe buýt silky gồm 2 loại là xe buýt cỡ nhỏ và xe khách tuyến cố
định (Jumbo taxi) .Tổng cộng có 7 tuyến đường xe chạy.Xe buýt silky hay xe buýt swan có giá cho 1 lần lên
xe dù bạn lên xuống ở điểm dừng nào của tuyến đường thì cũng đều là 150 yên đối với người lớn và 80 yên
đối với trẻ em.Vì sự tiện lợi vô cùng đó nên hi vọng mọi người hãy sử dụng nhé.

Bảng giờ xe buýt
1、Tuyến Imai-Osachi

Bảng giờ chi tiết xem tại：www.city.okaya.lg.jp/site/silkybus/
【IMAI OSACHI SEN】

２、Tuyến Osachi-Imai【OSACHI IMAI SEN】

Tuyến 1 và 2 chạy theo lộ trình : Cửa nam ga Okaya-Trước bệnh viện thành phố Okaya- Phía trên khu tập thể Uenohara- Phía
trên khu tập thể Fujimigaoka- Romanet- Trung tâm mua sắm Lakewalk Okaya.

３、Tuyến chạy quanh phía tây khu dân cư

【SHIGAICHIJUNKANNISHIRUTO SEN】

Trước bệnh viện thành phố Okaya- Ga Okaya- Khu tập thể Yuhiyama- Khu tập thể Tsukimigaoka- Trước nhà văn hóa quận
Mashita- Trước nhà văn hóa quận Oikawa- Trước bệnh viện Mukaiyama.

４、Tuyến công viên Yamabiko【YAMABIKOKOEN SEN】
Ga Okaya- Trước bệnh viện thành phố Okaya- Lối vào cao tốc Okaya- Trước trường chuyên môn điều dưỡng Okaya- Nghĩa
trang Uchiyama- Công viên Yamabiko

５、Tuyến chạy quanh phía đông khu dân cư

【SHIGAICHIJUNKANHIGASHIRUTO SEN】

Trước bệnh viện thành phố Okaya- Trước trường trung học cơ sở phía Bắc- Trước chi nhánh JA Imai- Trước bệnh viện KohanLối vào Romanet- Trước bệnh viện Mukaiyama.

６、Tuyến Kawaghishi【KAWAGISHI SEN】
Phía trên Yana- Ga Kawaghishi- Khu tập thể Nakao・Takao- Công viên Tsurumine- Ga Okaya- Trước bệnh viện thành phố
Okaya- Lối vào bảo tàng nghệ thuật- Trước Romanet

７、Tuyến Kawaghishi Hashibara【KAWAGISHI HASHIBARA SEN】
Trước bệnh viện thành phố Okaya- Ngõ 3 đường trung ương- Cửa nam ga Okaya- Trước đền Moriya- Lối vào Hashibara- Cầu
Kankei- Ga kawaghishi- Natsuake- Sawa.

XE BUÝT SILKY・XE KHÁCH TUYẾN CỐ ĐỊNH

CÁCH ĐI XE BUÝT-XE KHÁCH
①

Đợi xe ở điểm dừng cố
định.Dù là xe khách hay xe
buýt thì về cơ bản là giống
nhau nhưng có một điểm cần
chú ý riêng ở mục số 3.

②

③

Khi xe buýt đến cần kiểm tra điểm đến
của xe.Xe có ghi rõ điểm đến và số xe
nên hãy xác nhận kĩ nhé.(Tốt hơn hết
bạn có thể hỏi trực tiếp lái xe).

④

Ngồi xuống ghế.Trong trường hợp
xe hết ghế ngồi hãy bám vào tay
cầm và đứng sao cho an toàn trên
xe.

Lên xe từ cửa trước.Tiền vé xe thì
trả khi xuống xe.(Đối với xe khách
bạn phải trả tiền trước sau đó báo
địa điểm cần xuống cho lái xe.)

⑤

Khi có thông báo về điểm dừng và bạn
muốn xuống ở điểm đó thì bấm vào nút
xuống xe (kousha botan).Tuyệt đối
không đứng dậy khỏi chỗ ngồi cho đến
khi xe buýt dừng hẳn.

⑥

⑦

Bỏ tiền vé xe vào hộp đựng tiền vé
(unchinbako) ở cạnh ghế lái xe.Hãy đổi tiền
lẻ ở máy đổi tiền rồi mới cho đủ tiền vé vào
hộp.

Xuống xe ở cửa trước.Khi xuống xe cần
cẩn thận chú ý xung quanh.

Xe buýt Swan là xe buýt do thành phố Okaya- thành phố Suwa- thị trấn
Shimosuwa vận hành và chạy vòng quanh khu vực hồ Suwa.Có 2 tuyến đường
là tuyến vòng trong và tuyến vòng ngoài.Chi tiết về tuyến xe buýt Swan như:
sơ đồ các tuyến đường,bảng giờ xe chạy,hướng dẫn sử dụng dịch vụ...mời bạn
xem tại trang chủ của thành phố Suwa:

www.city.suwa.lg.jp/www/info/detail.jsp?id=1679

Điểm dừng xe
Những điểm mà xe buýt silky và

buýt

swan dừng đều có viết tên cả hai
loại xe buýt này.

Tên điểm dừng
Bảng giờ xe chạy

Địa chỉ giải đáp thắc mắc：Ban hỗ trợ thương mại- Phòng thương mại và du lịch- Văn phòng chính quyền
thành phố Okaya
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