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V Giao thông 
 
V-1  Phương tiện giao thông 
 
1. Xe điện (JR / xe điện tư nhân / tàu điện ngầm) 

Vé lên tàu có thể mua tại các máy bán vé tự động. Phải xem trước tiền vé ở bảng giá vé ga cần đến 
rồi mới mua vé. Khi mua nhầm thì có thể nhờ nhân viên đổi lại vé trước khi vào bên trong. Ngoài ra 
còn có những dịch vụ như bên dưới: 
・  Thẻ ICOCA: trước khi đi xe điện JR, khi nạp tiền vào thẻ ICOCA thì có thể dùng thẻ đi tàu 

điện và xe buýt có gắn tem IC và cũng có thể dùng thẻ này đi trong hệ thống dùng thẻ Pitapa. 
・ Thẻ PITAPA: thẻ IC loại thanh toán qua thẻ tín dụng có thể sử dụng cho xe buýt (chỉ riêng xe 

có tem PITAPA), tàu điện, tàu điện ngầm ngoại trừ JR tại vùng Kansai. 
・ Vé tháng, vé đi theo lần: nếu mua trước trong cùng khu vực nhất định thì sẽ được giảm giá. Vé 

đi theo lần gồm một bộ 11 vé, vé tháng có loại 1 tháng, loại 3 tháng, loại 6 tháng. ( bảng đồ 
tuyến xe điện Osaka) 

 
2. Xe buýt theo tuyến 

Xe buýt theo tuyến không có người hướng dẫn nên trước khi lên xe chú ý kiểm tra chính xác nơi 
cần đến. Tuyến đi của xe buýt được viết trên cửa sổ trước và cửa sổ sau của xe. Có thể cước phí phụ 
thuộc vào cự ly đi xa hay gần, có thể không đổi trong suốt chuyến đi. Trong trường hợp cước phí 
thay đổi, khi lên xe phải lấy phiếu ghi số. Đối chiếu phiếu đó và bảng giá vé để biết cước phí, khi 
trả tiền cho vào hộp đựng tiền khi xuống xe. Nên chuẩn bị trước tiền lẻ. Khi muốn xuống xe, sau 
khi có tiếng thông báo ga cần dừng thì ấn nút báo hiệu cho người lái xe. 
 
3. Taxi 

Khi muốn gọi taxi, đứng nơi taxi dễ dừng, giơ tay khi thấy trước xe vừa có đèn đỏ vừa hiện chữ 
"Xe trống" . Trước nhà ga xe điện thường có bến xe taxi. Khi lên xe thì phải nói rõ nơi đến cho tài 
xế. Nếu có giấy ghi địa chỉ nơi cần đến hay bản đồ thì rất thuận tiện. Cước phí được tính theo thời 
gian và khoảng cách. Chú ý có trường hợp tài xế taxi không có tiền trả lại khi nhận tờ 5.000 yên hay 
tờ 10.000 yên 
 
4. Đồ để quên trên các phương tiện giao thông 

Liên lạc để xác nhận vật để quên và nhận lại qua các nơi sau : 
①Trung tâm chăm sóc khách hàng JR-Nishi-Nihon  0570-00-2486 (Tiếng Nhật) 
 Từ 6:00 đến 23:00 hằng ngày 
②Xe điện ngầm (Osaka Metro)      0570-6666-24 (Tiếng Nhật) 
 Từ 8:30 đến 20:00 hằng ngày 
③Xe buýt thành phố Osaka quản lý  Liên hệ các Phòng kinh doanh xe buýt 
④Taxi (Trung tâm taxi Osaka)                06-6933-5618/9 (Tiếng Nhật) 
 (Từ 9:00 đến 17:00 từ thứ hai đến thứ sáu) 
 (Từ 9:00 đến 12:00 thứ bảy) 
 


