Changes to the
Operating Details
From Monday, 17 December 2018

253, 255
& 257

巴士服务时间更改通知 从2018年12月17日（星期一）起
Perubahan pada Butiran Operasi Mulai Isnin, 17 Disember 2018

திங்கட்கிழமை, 17 டிசம்பர் 2018 முதல் சசமை சசயல்பாட்டு ைிைரங்களில்
ைாற்றங்கள்

In tandem with the On-Demand Public Buses (“ODPB”) trial, effective from 17 December
2018, Services 253, 255 & 257 will operate from Joo Koon Interchange at a frequency of
30 minutes for the periods from 1100 to 1500, and from 2030 to last bus operations, on
weekdays (excluding public holidays). The operating details of these bus services will
remain unchanged outside of the abovementioned ODPB trial operating periods. Please
refer to the Approximate Arrival Times of these bus services on the bus stop pole and the
LTA website for more information on the ODPB trial.
随着“随需而至”巴士服务的测试，253、255和257号巴士路线将从2018年12月17日起，在平日（公共假日除外）
的上午11时至下午3时及晚上8时30分至末班车服务时间，每30分钟从裕群巴士转换站发车。这些巴士在上述“随
需而至”巴士服务测试时段外的服务时间，则保持不变。欲知这些巴士的预计抵达时间，请查看巴士站的告示牌。
公众也可浏览陆交局网站，以了解“随需而至”巴士服务测试的详情。
Selaras dengan ujian Bas Awam Mengikut Permintaan ("ODPB"), mulai 17 Disember 2018, perkhidmatan 253,
255 & 257 akan beroperasi dari Pusat Pertukaran Bas Joo Koon pada kekerapan 30 minit dari 1100 hingga
1500, dan dari 2030 hingga waktu operasi bas terakhir pada hari kerja (tidak termasuk hari cuti umum). Butiran
operasi perkhidmatan bas ini tidak akan berubah di luar tempoh ujian ODPB tersebut. Sila rujuk kepada
maklumat Anggaran Waktu Ketibaan bas ini yang boleh didapati di tiang perhentian bas untuk perkhidmatan bas
ini. Untuk maklumat lanjut mengenai ujian ODPB, sila rujuk kepada laman web Penguasa Penangkutan Darat.
ம கவக்மகற்ப தபாதுப் மபருந்து மெகவ வழங்கும் முன்மனாட்டத்
ிட்டத் ின்கீ ழ், 17 டிெம்பர் 2018
மு ல், மெகவகள் 253, 255, 257 ஆகியன, ஜூ கூன் மபருந்து நிகையத் ிைிருந்து வாரநாட்களில் காகை
1100 ேணியிைிருந்து 1500 ேணி வகரயிலும், இரவு 2030 ேணியிைிருந்து ககடெி மபருந்து தெயல்படும்
மநரம் வகரயிலும் 30 நிேிட இகடதவளியில் தெயல்படும் (தபாது விடுமுகற நாட்கள்
விர்த்து).
மேற்குறிப்பிட்ட முன்மனாட்டத்
ிட்டம் நடப்பிைிருக்கும் மநரம்
விர்த்து, ேற்ற மநரங்களில் இந் ப்
மபருந்து மெகவகளின் தெயல்பாட்டில் எந் வி
ோற்றமும் இருக்காது. இந் ப் மபருந்து மெகவகளின்
உத்ம ெ வருகக மநரத்க ப் மபருந்து நிறுத் த் ிலுள்ள கம்பத் ிலும், முன்மனாட்டத்
ிட்டம் பற்றிய
மேல்விவரங்ககள நிைப் மபாக்குவரத்து ஆகணய இகணயத் ளத் ிலும் அறியைாம்.

Service 253
Period

0545 – 1100

1101 – 1500

1501 – 2030

2031 - 2330

Freq. Range

9 - 13 minutes

30 minutes

10 - 14 minutes

30 minutes

Service 255
Period

0545 – 1100

1101 – 1500

1501 – 2030

2031 - 2315

Freq. Range

7 - 10 minutes

30 minutes

7 - 12 minutes

25 - 30 minutes

Service 257
Period

0545 – 1100

1101 – 1500

1501 – 2030

2031 - 2330

Freq. Range

6 - 14 minutes

30 minutes

6 - 16 minutes

30 minutes

For more information, please call SBS Transit Customer Relations Centre at 1800-287 2727 (7.30am - 8.00pm daily) or visit www.sbstransit.com.sg ●
欲知更多详情, 请致电新捷运顾客联络中心 1800-287 2727 （平日早上7时30分至晚上8时）或查阅我们的网站 www.sbstransit.com.sg ● Untuk keterangan lanjut,
sila hubungi Pusat Perhubungan Pelanggan SBS Transit di talian 1800-287 2727 (Setiap hari 7.30 pagi - 8 malam) atau layari www.sbstransit.com.sg ● மேலும்
விவரங்களுக்கு, எஸ்பிஎஸ் டிரான்ஸிட் வாடிக்ககயாளர் த ாடர்பு நிகைய எண் 1800-287 2727 ( ினமும் காகை 7.30 ேணி – இரவு 8.00
ேணி) கய த ாடர்பு தகாள்ளவும் அல்ைது www.sbstransit.com.sg என்ற இகணய பக்கத் ிற்கு தெல்ைவும்

<insert PTO logo here>

Changes to the
Operating Details
From Monday, 17 December 2018

400 &
402

巴士服务时间更改通知 从2018年12月17日（星期一）起
Perubahan pada Butiran Operasi Mulai Isnin,17 Disember 2018

திங்கட்கிழமை, 17 டிசம்பர் 2018 முதல் சசமை சசயல்பாட்டு ைிைரங்களில்
ைாற்றங்கள்

In tandem with the On-Demand Public Buses (“ODPB”) trial, effective from 17 December
2018, Services 400 & 402 will operate from Shenton Way Terminal at a frequency of 40
minutes for the periods from 1100 to 1500, and from 2030 to last bus operations, on
weekdays (excluding public holidays). The operating details of these bus services will
remain unchanged outside of the abovementioned ODPB trial operating periods. Please
refer to the Approximate Arrival Times of these bus services on the bus stop pole and the
LTA website for more information on the ODPB trial.
随着“随需而至”巴士服务的测试，400和402号巴士路线将从2018年12月17日起，在平日（公共假日
除外）的上午11时至下午3时及晚上8时30分至末班车服务时间，每40分钟从珊顿道巴士总站发车。这
些巴士在上述“随需而至”巴士服务测试时段外的服务时间，则保持不变。欲知这些巴士的预计抵达
时间，请查看巴士站的告示牌。公众也可浏览陆交局网站，以了解“随需而至”巴士服务测试的详情。
Selaras dengan ujian Bas Awam Mengikut Permintaan ("ODPB"), mulai 17 Disember 2018, Perkhidmatan
400 & 402 akan beroperasi dari Terminal Shenton Way pada kekerapan 40 minit dari 1100 hingga 1500,
dan dari 2030 hingga waktu operasi bas terakhir pada hari kerja (tidak termasuk hari cuti umum). Butiran
operasi perkhidmatan bas ini tidak akan berubah di luar tempoh ujian ODPB tersebut. Sila rujuk kepada
maklumat Anggaran Waktu Ketibaan bas ini yang boleh didapati di tiang perhentian bas untuk
perkhidmatan bas ini. Untuk maklumat lanjut mengenai ujian ODPB, sila rujuk kepada laman web
Penguasa Penangkutan Darat.
ம கவக்மகற்ப தபாதுப் மபருந்து மெகவ வழங்கும் முன்மனாட்டத்
ிட்டத் ின்கீ ழ், 17 டிெம்பர் 2018
மு ல், மெகவகள் 400, 402 ஆகியன, தென்டன் மவ முகனயத் ிைிருந்து வாரநாட்களில் காகை 1100
ேணியிைிருந்து 1500 ேணி வகரயிலும், இரவு 2030 ேணியிைிருந்து ககடெி மபருந்து தெயல்படும் மநரம்
வகரயிலும்
40
நிேிட
இகடதவளியில்
தெயல்படும்
(தபாது
விடுமுகற
நாட்கள்
விர்த்து).
மேற்குறிப்பிட்ட முன்மனாட்டத்
ிட்டம் நடப்பிைிருக்கும் மநரம்
விர்த்து, ேற்ற மநரங்களில் இந் ப்
மபருந்து மெகவகளின் தெயல்பாட்டில் எந் வி
ோற்றமும் இருக்காது. இந் ப் மபருந்து மெகவகளின்
உத்ம ெ வருகக மநரத்க ப் மபருந்து நிறுத் த் ிலுள்ள கம்பத் ிலும், முன்மனாட்டத்
ிட்டம் பற்றிய
மேல்விவரங்ககள நிைப் மபாக்குவரத்து ஆகணய இகணயத் ளத் ிலும் அறியைாம்.

Service 400
Period

0700 – 1100

1101 – 1500

1501 – 2010

2011 - 2330

Freq. Range

15 – 20 minutes

40 minutes

14 – 20 minutes

40 minutes

Service 402
Period

0600 – 1100

1101 – 1500

1501 – 2025

2026 - 2345

Freq. Range

15 – 20 minutes

40 minutes

14 – 20 minutes

40 minutes

For more information, please call SBS Transit Customer Relations Centre at 1800-287 2727 (7.30am - 8.00pm daily) or visit www.sbstransit.com.sg ●
欲知更多详情, 请致电新捷运顾客联络中心 1800-287 2727 （平日早上7时30分至晚上8时）或查阅我们的网站 www.sbstransit.com.sg ● Untuk keterangan lanjut,
sila hubungi Pusat Perhubungan Pelanggan SBS Transit di talian 1800-287 2727 (Setiap hari 7.30 pagi - 8 malam) atau layari www.sbstransit.com.sg ● மேலும்
விவரங்களுக்கு, எஸ்பிஎஸ் டிரான்ஸிட் வாடிக்ககயாளர் த ாடர்பு நிகைய எண் 1800-287 2727 ( ினமும் காகை 7.30 ேணி – இரவு 8.00
ேணி) கய த ாடர்பு தகாள்ளவும் அல்ைது www.sbstransit.com.sg என்ற இகணய பக்கத் ிற்கு தெல்ைவும்

<insert PTO logo here>

