
MÃ SỐ TUYẾN
Route No.

GIÁ VÉ HK
Regular Fare

GIÁ VÉ HSSV
Student Fare

5.000 đồng/lượt

5.000 đồng/lượt66 6867

10.000 đồng/lượt
52 53 5551

37 38 39 70

GIÁ VÉ /  FARES

Miễn tiền vé cho các đối tượng trẻ em dưới 6 tuối, 
người khuyết tật, thương binh. Trình thẻ học sinh, 
sinh viên cho nhân viên lái xe khi lên xe.

Free travel for children under the age of 6, person with 
disablities or wounded soldiers. Present ID to the 
driver when ride.

GIÁ VÉ ĐỊNH KỲ /  MONTHLY PASS

GIÁ VÉ ĐỊNH KỲ
Ticket price

2.190.000 đồng

1.190.000 đồng

430.000 đồng

THỜI HẠN SỬ DỤNG
Validity period

6 Tháng (Months)

3 Tháng (Months)

1 Tháng (Month)

●Có thể sử dụng cho tất cả các tuyến xe buýt Becamex Tokyu.
●Phí phát hành lần đầu là 55.000 đồng.
●Địa điểm phát hành: Văn phòng Công ty TNHH Xe buýt Becamex Tokyu
    ĐC: 349 Võ Văn Tần, P.Hòa Phú, Tp.TDM, tỉnh BD
●Số điện thoại đặt vé và giao vé: 0274-222-0555 
●Thời gian bán vé: Từ 7:30 đến 19:30
●Chỉ có hiệu lực với hành khách ghi tên trên vé. 
●Cần xuất trình giấy tờ tùy thân để xác nhận khi mua vé.
●Có thể mua vé trước nhưng không quá 1 tuần trước ngày sử dụng.
●Nếu còn giữ thẻ IC cũ thì sẽ không tính phí phát hành lại khi mua tiếp.
●Không hoàn tiền lại đối với những vé đã mua.  

●This pass is valid for all the Becamex Tokyu Bus Lines.
●IC card issuing fee of 55,000VND will be charged for the first time of card issue.
●Sales office is located at Becamex Tokyu Bus company.
     Address: 349 Vo Van Tan Street, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh Duong
●Phone number for delivery service: 0274-222-0555 
●Sales hour is from 7:30 to 19:30.
●This pass is good only for the person printed on the card.
●Customers are required to present personal ID when buying the pass.
●This pass can be bought from 7days before until the day of start using.
●If you already have a IC card with expired pass, you can buy without IC card issuing fee.
●This pass is not refundable.


