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รถโดยสาร Metro
รถโดยสารของเราผ่าน
ถนนหลักส่วนใหญ่ของ
แอลเอ โดยให ้บริการ
หลายรูปแบบ เส ้น
ทางการเดินทางของ
Metro Local หยุดทุก
สองช่วงถนนและเป็ น
รถโดยสารสีส ้ม (บาง
ครัง้ อาจเป็ นสีขาวคาด
แถบส ้ม) เส ้นทาง Metro
Rapid รวดเร็วกว่า
่ งจากหยุดเฉพาะแยก
เนือ
้ โดยเป็ นรถ
หลักเท่านัน
โดยสารสีแดงเส ้นทาง
Metro Express เป็ นการ
เดินทางระยะไกลบนถนน
ฟรีเวย์และจอดน ้อยมาก

ผุใ้ ห้บริการอืน
่
ในหลายเมืองมีบริการรถ
โดยสารเพิม
่ เติมในพืน
้ ที่
นัน
้ ๆ โปรดทราบว่าผุ ้ให ้
บริการเหล่านีม
้ โี ครงสร ้าง
ค่าโดยสาร ต่างจาก Metro.
Metro Silver ใช ้เลนเอ็ก
เพลส เมือ
่ เดินทางระหว่าง
สถานีบนถนนฟรีเวย์. มี
่ มต่อกับรถโดยสาร
จุดเชือ
หลายสาย.

รถไฟ Metro
Metro Rail ประกอบด ้วย
Metro สายสีมว่ ง สีเขียว
สีแดง สีมว่ ง สีทอง และ
Expo มีทงั ้ หมด 80 สถานี
ในระบบโดยแต่ละสถานี
่ มต่อกับรถ
ุ เชือ
จะมีจด
โดยสาร

เวลาให้บริการ

อัตราค่าโดยสารอาจจะต ้องจ่ายด ้วย
เงินสดใน รถบัสเท่านัน
้ ไม่สามารถโอนได ้

รถโดยสาร Metro และสายรถไฟสวน
ใหญ่เริม
่ ให ้บริการเวลา 4:00 น. และให ้
บริการจนถึงประมาณเทีย
่ งคืน รถสาย
ต่างๆ จะมีจ�ำนวนน ้อยลงในตอนค�ำ่ และ
วันสุดสัปดาห์ จึงควรตรวจสอบตาราง
เวลาเพือ
่ ให ้แน่ใจได ้ที่ metro.net

เดินทางก ับ metro

800.621.7828

� หร ับรถเข็น:
สายด่วนลิฟต์ สำ
888.950.7233

ความปลอดภ ัย/เหตุฉก
ุ เฉิน:
213.922.6235

ความคิดเห็นของลูกค้า:
323.466.3876

วิธก
ี ารโดยสาร:

� ค ัญ
ข้อมูลติดต่อทีส
่ ำ
มีสวนลดส�ำหรับผู ้อาวุโส คนพิการ และ
นักเรียน ส�ำหรับข ้อก�ำหนดในการได ้รับ
่ ร ้านทีจ
สิทธิแ
์ ละรายชือ
่ �ำหน่าย โทร
323.466.3876 หรือ ตรวจสอบราย
ละเอียดได ้ที่ metro.net.
้ บนรถได ้ ค่าโดยสารอืน
ตัว๋ วันอาจจะซือ
่ ๆ
จะต ้องโหลดบน TAP ก่อน

ปกติ

เทีย
่ วเดียว

ผู ้สูงอายุเกิน
62ปี /
คนพิการ/
ผู ้มีสวัสดิการ
สังคม

75¢ ชม.เร่งด่วน
35¢ ชม.ปกติ
(ราคานีร้ วมการต่อรถไปเมโทรสายอืน
่
ภายในสองชัว่ โมงส�ำหรับตัว๋ เทีย
่ วเดียว)
$7
$2.50
ตัว๋ แบบ 1 วัน
ตัว๋ แบบ 7 วัน
ตัว๋ แบบ 30 วัน
ตัว๋ แบบ 30 วัน
+Zone 1
บัตรผ่าน EZ
บัตรผ่าน EZ +
Zone 1

$1.75

$25
$100
$122

–
$20
–

$110
$132

$42
$51.50

ปกติ

$1.75
เทีย
่ วเดียว
ราคาเริม
่ ต ้น
(ไม่รวมการต่อรถ)

ผู ้สูงอายุเกิน
62ปี /
คนพิการ/
ผู ้มีสวัสดิการ
สังคม

75¢ ชม.เร่งด่วน
35¢ ชม.ปกติ

พนักงานขับรถไม่มเี งินทอน จึงต ้อง
เตรียม ค่าโดยสารให ้พอดี
เด็กอายุต�ำ่ กว่า 5 ปี สองคน สามารถ
โดยสารได ้ฟรีเมือ
่ ผู ้ใหญ่จา่ ยค่าโดยสาร
หนึง่ ท่าน

เดินทางก ับ Metro
คูม
่ อ
ื และแผนที่
ขนาดพกพา

Metro Rail

Nextrip
Nextrip ใช ้เทคโนโลยีดาวเทียมใน
การสงข ้อมูลไปยังโทรศัพท์คณ
ุ เมือ
่ รถ
โดยสารหรือรถไฟใกล ้ถึงป้ ายจอดรถ
โดยสารของคุณ สามารถใช ้ตัวเลือกนี้
ได ้ง่ายและบริการฟรี:
พิมพ์ค�ำว่า “Metro” และหมายเลขป้ าย
่ ยกไปที่ 41411
จอดรถโดยสารหรือสีแ
้ ราวเซอร์ของคุณไปยัง m.metro.net
ชีบ
แล ้วคลิก Nextrip
โทร 511 พูดว่า “Nextrip” แล ้วท�ำตาม
ขัน
้ ตอน
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323.937.8920

ของหาย:
ค่าโดยสารสามารถจ่ายได ้โดยการใช ้
บัตรเติมเงินพลาสติก TAP โดยสามารถ
้ ได ้ทีเ่ ครือ
้ ได ้ที่
ซือ
่ ง โดยสามารถซือ
เครือ
่ ง จ�ำหน่ายโดยใช ้บัตร TAP ทีส
่ ถานี
Metro Rail และ Orange Line สามารถใช ้
ตัว๋ ได ้ เมือ
่ แตะบัตรครัง้ แรก

Metro คือหน่วยงานด้าน
บริการสาธารณะทีใ่ หญ่
ุ แห่ง หนึง่ ในประเทศ
่ ด
ทีส
เราสามารถพา คุณไปได้
ทุกทีใ่ นแอลเอ

ส�ำหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมโปรด
โทร 323.466.3876 โปรด
โทร หรือ ตรวจสอบได ้ที่
metro.net.

ตว๋ ั ว ัน

วิธวี างแผนการเดินทาง
ของคุณ

้ และสีเงิน
Metro สีสม
สาย Metro สีส ้ม เป็ นทาง
โดยสารทีม
่ เี ฉพาะ รถ
โดยสารวิง่ ไปยังซาน เฟอ
นานโดวัลเลย์ รถสาย นี้
จอด 18 สถานี ท�ำงาน
เช่นเดียวกับรถไฟ
Metro Rail.

ตว๋ ั แบบจ่ายล่วงหน้า

ุ ของคุณ ใช ้
ี่ ด
ี ส
่ ท
ในการวางแผนทีด
Trip Planner ของเราที่ metro.net
หรือโทรหา เราที่ 323.466.3876.

Thai
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จ่ายโดย tap

Metro Rail

Metr

