
Liên quan đến xe buýt đưa đón miễn phí 

Trường dạy lái xe Techno hiện đang vận hành 9 tuyến 「xe buýt đưa đón miễn phí」sau , các 

hướng đi , ngoài 熊野町, 呉市・東広島・広島市. 

「A: Hướng đi川尻駅・安浦駅・広島国際大学」「B: Hướng đi安芸津駅・風早」 

「C: Hướng đi広・郷原・下黒瀬」「D: Hướng đi 阿戸（熊野）」「E: Hướng đi西条

駅・広島大学」「F: Hướng đi矢野駅・夢ヶ丘・熊野高校」「G: Hướng đi呉（市内）・

苗代」「H: Hướng đi焼山・熊野団地」「I: Hướng đi黒瀬・春日野」 

Để tiến hành lên xuống xe trơn tru, an toàn và an tâm thì xe buýt đưa đón miễn phí được tiến 

hành theo hình thức đặt chỗ trước. 

Không đưa đón vào thứ 2 (Không đặt trước được) 

Sử dụng xe đưa đón vào thứ 3 thì cần đặt lịch cho tới 17 giờ trước ngày thứ 2. 

Sử dụng xe đưa đón từ thứ 4 ~ chủ nhật thì cần đặt lịch cho tới 17 giờ ngày hôm trước. 

*Sử dụng xe đưa đón vào ngày hôm sau của ngày nghỉ lễ thì cần đặt lịch cho tới 17 giờ ngày 

hôm trước.  

Chú ý khi sử dụng 

 Hãy đợi ở điểm lên xe trước 3 phút trước thời gian trên bảng thời gian xe chạy 

 Khi xe buýt tới gần thì hãy giơ tay cao và ra dấu hiệu. 

 Xuất phát theo thời gian cố định. 

 Trường hợp không hiểu vị trí lên xe thì hãy xác nhận tại quầy lễ tân. 

 Vì cũng có việc xe đến trễ một chút do tắc đường nên xin hãy thông cảm cho. 

 Có khả năng lên xuống xe tại địa điểm mong muốn nếu trên tuyến đường đưa đón. 

Tuy nhiên, không thể tự ý thiết lập mà phải thảo luận với nhân viện phụ trách đưa đón. 

 Hãy liên hệ trong trường hợp thay đổi hoặc không cần đưa đón. 

*Không thể thêm hay thay đổi ngày hôm đó trên Web 

 Về việc đón thì sẽ sử dụng bến xe tiện cho việc trở về, xe buýt đón về có thể chọn hướng 

thuận tiện nhất nếu nằm trong tuyến đường xe chạy.  

 Ngày nhập trường, đón thứ 4 đến trường trước 17 giờ, chuyến cuối đưa về xuất phát lúc 

20 giờ 50 phút. Thứ 7 chủ nhật, chuyến đón buổi sáng chuyến số 1, chuyến đưa thứ 7 17 

giờ・chủ nhật thì hãy sử dụng chuyến đưa đón xuất phát lúc 18 giờ. 

Về bãi đỗ xe miễn phí 

・Có bãi đỗ xe lớn có khả năng đỗ 100 xe 

・Có thể đến trường bằng xe ôtô・xe máy và xe riêng. 

・Trường hợp đến trường bằng xe tải cỡ lớn thì vì có giới hạn không gian/ khoảng trống ra vào 

nên hãy thảo luận trước với trường.  


