Hướng Dẫn Đi Tàu tại Sân Bay SEA
Mặc dù ban đầu việc di chuyển trong sân bay SEA có vẻ khó khăn, nhưng ga hành khách vừa đủ
nhỏ để quý vị có thể dễ dàng đến nơi mình muốn chỉ trong vòng hai đến năm phút! Dưới đây là
hướng dẫn về cách xác định vị trí trong sân bay SEA trên hệ thống tàu kết nối ga hành khách.

Lời Khuyên Khi Di Chuyển:
•

Sử dụng bản đồ tương tác trên trang web để nhận hướng dẫn chỉ đường cụ thể theo từng
bước đến cổng lên máy bay của quý vị cùng với thời gian di chuyển dự kiến

•

Hoặc tải xuống Ứng Dụng FlySEA miễn phí, có sẵn dành cho các thiết bị iOS và Android,
một ứng dụng có bản đồ tương tác hiển thị vị trí hiện tại của quý vị

Thủ tục dễ dàng tại sân bay đến
Sau khi đi qua các trạm kiểm soát an ninh, quý vị sẽ thấy tất cả các hãng hàng không tại Sân Bay
SEA đều được kết nối và dễ tiếp cận. Khi đến sân bay SEA, quý vị sẽ không phải thực hiện lại quy
trình kiểm tra của Tổ Chức Quản Lý An Ninh Vận Chuyển Hoa Kỳ (Transportation Security
Administration, TSA) và có thể đi thẳng đến chuyến bay tiếp theo của mình. Nếu quý vị đến và đi
trên cùng một hãng hàng không, các cổng lên máy bay của quý vị sẽ tương đối gần nhau. Xem
danh sách dưới đây để biết các hãng hàng không và cổng lên máy bay của họ.

Vị trí có thể thay đổi, vì vậy hãy nhớ kiểm tra kỹ chuyến bay của quý vị và cổng
lên máy bay của chuyến bay đó so với thẻ lên máy bay, màn hình trong ga hành
khách hoặc Ứng Dụng FlySEA.

Vị trí của các hãng hàng không theo cổng lên máy bay:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Aer Lingus: Cổng A
AeroMexico: Cổng S
Air Canada: Cổng A
Air France: Cổng S
Alaska Airlines: Cổng C, D và N
American Airlines: Cổng D
ANA: Cổng S
Asiana Airlines: Cổng S
British Airways: Cổng S
Cathay Pacific: Cổng S
Condor: Cổng S
Delta Air Lines: Cổng S và A

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Hainan Airlines: Cổng S
Hawaiian Airlines: Cổng S
Icelandair: Cổng S
Japan Airlines: Cổng A
JetBlue Airways: Cổng A
Korean Air: Cổng S
Lufthansa: Cổng S
Qatar Airways: Cổng S
Singapore Airlines: Cổng S
Southwest Airlines: Cổng B
Spirit Airlines: Vui lòng kiểm tra thẻ lên máy
bay của quý vị

•
•
•

Emirates: Cổng S
EVA Air: Cổng S
Frontier Airlines: Cổng B

•
•
•
•

Sun Country Airlines: Vui lòng kiểm tra thẻ
lên máy bay của quý vị
United Airlines: Cổng A
Virgin Atlantic: Cổng S
Volaris: Cổng S

Tổng quan về ga hành khách
Sân Bay Quốc Tế Seattle-Tacoma (SEA) có một ga hành khách với bốn phòng chờ chính và hai
phòng chờ phụ. Tất cả các cổng lên máy bay đều nối với hệ thống tàu phía Bắc và phía Nam. Kiểm
tra bảng chỉ dẫn, hỏi Nhân Viên Chỉ Đường mặc áo xanh lá hoặc theo dõi hướng dẫn trên tàu (hỗ
trợ một số ngôn ngữ khác nhau) để đến nơi quý vị muốn đến.

Làm sao để đến nơi tôi muốn đến?
Có tám ngôn ngữ trên bảng chỉ dẫn số của tàu để giúp hành khách của chúng tôi biết nơi họ cần
đến: Tiếng Ả Rập, Tiếng Trung, Tiếng Anh, Tiếng Nhật, Tiếng Hàn, Tiếng Nga, Tiếng Tây Ban Nha
và Tiếng Việt! Các bảng chỉ dẫn này sẽ thông báo cho quý vị biết mình đang ở điểm dừng nào, điểm
dừng tiếp theo là ở đâu và các thông tin hữu ích khác.

Tàu Đưa Đón Đến Ga Hành Khách/Tàu Màu Vàng (Yellow Loop):
Có một Tàu Đưa Đón Đến Ga Hành Khách tên là Tàu Màu Vàng (Yellow Loop).
•

Tuyến tàu kết nối này sẽ đưa quý vị đến từng trung tâm ga tàu của Cổng S, B, A và N, C,
và D!

•

Các ga tàu này nằm ở Cổng D và A và quý vị thậm chí quý vị có thể đi xe đưa đón giữa hai
ga tàu nếu cần. Từ đây, quý vị có thể dễ dàng chuyển từ tàu này sang tàu khác.

Tàu Phía Nam/Tàu Màu Xanh Lam (Blue Loop):
Các Cổng A, B và S đều nằm ở Đầu Phía Nam của ga hành khách. Hầu hết mọi hãng hàng không
quốc tế đều hoạt động tại các Cổng S hoặc ở Đầu Phía Nam của ga hành khách
•

Ga A đối diện với Cổng A3 và ở phía dưới rìa thang cuốn

•

Ga B ở cuối phòng chờ, dưới thang cuốn từ các Cổng B20/21

•

Ga S ở dưới tầng phòng chờ của tất cả các Cổng S

Tàu Phía Bắc/Tàu Màu Xanh Lá (Green Loop):
Các Cổng D, N và C đều nằm ở đầu phía Bắc của ga hành khách. Đường tàu này phục vụ hầu hết
các chuyến bay của Alaska Airline hoạt động từ các cổng C, D và N.

•

Ga Tàu Các Cổng D đối diện với Cổng D2 và ở phía dưới thang cuốn, Ga C ở phía dưới
thang cuốn cạnh Cổng C11

•

Ga Tàu Các Cổng N ở dưới tầng phòng chờ của tất cả các Cổng N
Ga Tàu Các Cổng C đã được cải tạo gần đây và được trang hoàng với một tác phẩm nghệ

•

thuật bằng kính mới có tên là Cascadia, mỗi ga tàu có một tác phẩm nghệ thuật khác nhau
Tải Ứng Dụng FlySEA để giúp quý vị xác định vị trí trong ga hành khách!

******

