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Nếu quý vị sử dụng phương tiện giao thông công cộng để di chuyển đến sân bay SEA, 
quý vị đang là một trong số 5.800 hành khách sử dụng đường sắt hạng nhẹ Sound 
Transit Link tại ga tàu sân bay mỗi ngày — một trong những cách di chuyển tiết kiệm 
chi phí và hiệu quả nhất để đi từ Seattle đến sân bay. Vé một chiều từ trung tâm thành 
phố Seattle dao động từ $2,25 đến $3,25 và sẽ mất khoảng 40 phút để di chuyển, với 
tần suất sáu đến 15 phút lại có một chuyến tàu đến. 

Từ ga tàu, hành khách sẽ cần phải đi bộ một đoạn đường ngắn, bằng chiều dài của 
một phòng chờ sân bay, để đến ga hành khách. Nếu quý vị cảm thấy không muốn đi 
bộ, Sân Bay SEA cung cấp dịch vụ xe điện để đưa đón quý vị và hành lý của quý vị từ 
ga tàu đến ga hành khách. Chúng tôi đã tham khảo ý kiến của nhiều hành khách về 
thông tin họ muốn biết liên quan đến đường sắt hạng nhẹ Link và dưới đây là những gì 
họ chia sẻ với chúng tôi. 

Làm cách nào để tôi đi từ ga hành khách đến đường sắt hạng nhẹ Link? 
Nếu đi được một lần rồi, thì chắc chắn những lần sau quý vị sẽ thấy nó không quá khó. 
Ga tàu được xây nối với tầng bốn của gara đỗ xe của sân bay. 

Tải xuống Ứng Dụng FlySEA để tìm kiếm bản đồ và nhận hướng dẫn chỉ đường chi tiết 
từ vị trí của quý vị. 

Và hãy nhớ mang theo hành lý nhỏ gọn để có thể đặt dưới ghế ngồi hoặc ở đuôi tàu. 

Tôi có thể sử dụng đường sắt hạng nhẹ Link không? 
Có, và quý vị có thể sử dụng tất cả các dịch vụ khác khi quý vị ở ga tàu và sân bay. 
Dịch vụ đưa đón giữa ga tàu ở sân bay và ga hành khách ở sân bay được cung cấp 
miễn phí. 

Ghé thăm trang web của Sound Transit và trang web của sân bay SEA để biết thêm 
thông tin về các dịch vụ này. 

Ai có thể sử dụng dịch vụ xe điện đưa đón và chi phí như thế nào? 

Chúng tôi xin khẳng định rằng dịch vụ xe đưa đón này là MIỄN PHÍ cho tất cả mọi 
người. Cứ cách năm đến 10 phút là có một chuyến xe đưa đón và quý vị sẽ không cần 



phải đi bộ giữa ga tàu và ga hành khách nữa, trừ khi đó là điều quý vị muốn. Xe đưa 
đón hoạt động trong khoảng thời gian từ 5:00 sáng đến 12:00 đêm tại đường vào lối đi 
bộ của ga tàu hoặc ngay phía nam của thang máy màu xanh lam bên cạnh ga hành 
khách. Chỉ cần cho tài xế biết quý vị bay trên chuyến bay của hãng hàng không nào, tài 
xế sẽ đưa quý vị xuống khu vực thích hợp của ga hành khách. 

Tại sao không có băng tải hành khách giữa ga tàu và ga hành khách? 
Đó là ý tưởng tuyệt vời, nhưng đáng tiếc là cơ sở hạ tầng gara đỗ xe của sân bay hiện 
không hỗ trợ một băng tải hành khách như vậy. Các tầng gara đỗ xe được xây dựng 
bằng “hệ thống cáp dự ứng lực căng sau”, có nghĩa là các dây cáp được đổ cùng với 
bê tông và được kéo căng để tạo ra giá đỡ kết cấu. Một băng tải cần có khoảng trống 
khoảng hai feet dưới bề mặt để đặt phần cứng trong. Điều này có nghĩa là để lắp đặt 
một hệ thống như vậy, sẽ cần cắt dây cáp dự ứng lực của phần bê tông gara đỗ xe và 
có thể làm cấu trúc gara để xe trở nên mất ổn định. Chúng tôi cũng đã xem xét phương 
án lắp đặt băng tải phía trên sàn gara đỗ xe, nhưng như vậy hành khách có nguy cơ sẽ 
bị chạm đầu vào dầm trần. Chúng tôi sẽ không bao giờ triển khai một giải pháp ưu tiên 
sự tiện lợi hơn sự an toàn. 

Tại sao ga tàu không được xây dựng gần ga hành khách hơn? 
Một câu hỏi rất thú vị! Điều này là do hình dạng boomerang của ga hành khách ở sân 
bay được xây dựng vào năm 1949. Chính nó đã ảnh hưởng đến hình dạng của gara đỗ 
xe ở sân bay và các đường lái xe trong sân bay. Nếu đường ray tàu giống với đường 
cong của đường lái xe trong sân bay, các đoàn tàu sẽ phải giảm tốc độ đáng kể và điều 
đó sẽ ảnh hưởng đến tốc độ của toàn bộ tuyến đường. Thay vào đó, Sound Transit xác 
định rằng hướng đường thẳng phía đông của gara đỗ xe sẽ hiệu quả hơn và giảm thời 
gian di chuyển. Vị trí hiện tại cũng giúp sân bay linh hoạt hơn nếu muốn phát triển các 
đường lái xe ở sân bay trong tương lai khi lưu lượng giao thông tăng lên. 

Khoảng cách giữa ga tàu và ga hành khách là bao nhiêu? 
Khoảng cách từ ga tàu đến ga hành khách là 950 feet hay 316 yard. Cách nơi nhận 
hành lý của Alaska Airlines khoảng bảy đến chín phút đi bộ. 
 

Để quý vị dễ hình dung, con số này tương đương với các khoảng cách sau: 

• Một khu phố của Thành Phố New York 

• Dài hơn ba lần sân bóng đá một chút 



• 1,57 lần chiều cao của Space Needle (không tính cầu thang!) 

• Chỉ 379 bước trên máy đếm bước đi trong số 10.000 bước đi hàng ngày của quý 
vị 

• Hố Số 6 tại Sân Golf Bandon Dunes 

• Bằng chiều dài của Phòng Chờ B hoặc C 

• Ngắn hơn một chút so với Phòng Chờ D 

Sân bay đã làm gì để cải thiện trải nghiệm đi qua lối đi bộ trong gara đỗ xe? 
Năm 2017, sân bay đã bổ sung hệ thống xe điện miễn phí để vận chuyển hành khách. 
Sân bay cũng bổ sung các tấm chắn thời tiết để bảo vệ hành khách khỏi gió và mưa có 
thể đến từ phía bắc và các rào chắn ở phía nam để ngăn cách người đi bộ với hoạt 
động giao thông trong gara đỗ xe. Cuối cùng, nhưng không kém phần quan trọng, sân 
bay đã lắp đặt hệ thống chiếu sáng và biển báo tốt hơn. 

Ngoài sân bay, có thể đi đến những đâu từ ga tàu? 
Vị trí của tuyến đường sắt hạng nhẹ giúp ga tàu này không chỉ dễ dàng tiếp cận sân 
bay mà còn có thể đến thành phố SeaTac và cũng vô cùng thuận tiện cho những ai làm 
việc gần sân bay. Từ ga tàu, hành khách có thể đi bộ đến nhiều khách sạn và cơ sở 
kinh doanh khác nhau. 

 Tải xuống Ứng Dụng FlySEA 

 

**** 

  

https://www.portseattle.org/page/sea-tac-app
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