
Những Mẹo Du Lịch Ngày Lễ Tạ Ơn 
 

16 Tháng Mười Một, 2022 

SANTA ANA, Calif. – Vào lúc mùa du lịch trong lễ sắp đến một cách nhanh chóng, các phi 
trường trên toàn quốc dự trù  thêm một năm với số lượng hành khách kỷ lục. Ngày Lễ Tạ 
Ơn là một trong những thời kỳ du lịch đông đảo nhất, và hành khách du lịch xuyên qua 
Phi Trường John Wayne (JWA) giữa ngày 18 tháng Mười Một và ngày Thứ Hai, 28 THáng 
Mười Một sẽ có kinh nghiệm về lưu lượng hành khách cao hơn bình thường. 

 

Hành khách được khuyến khích nên dự trù kế hoạch phù hợp để tránh không bị trễ nải 
và thưởng thức việc du hành trong ngày lễ một cách thoải mái. Nên xem xét lại các mẹo 
sau đây để giúp quý vị đến từ các chỗ đậu xe trước phi trường, đi ngang qua các khu vực 
khám xét an ninh, và tại các cổng ra vào. 

 

Trước khi Đến Phi Trường: 
 

 Kiểm soát tình trạng hiện thực của chuyến bay và theo dõi thông tin trên trang 
mạng của quý vị hay trực tiếp với hãng hàng không của quý vị. Kiểm soát tình 
trạng chuyến bay để khách du lịch cũng như những người đón các du khách cập 
nhật thời gian du lịch. 

 

Đến: 
 

 Tất cả hành khách được khuyến khích phải đến phi trường trước 90 phút 
hay hai giờ đồng hồ trước giờ khởi hành cho các chuyến bay nội địa và 3 giờ 
đồng hồ trước các chuyến bay quốc ngoại để tìm chổ đậu xe, gởi hành lý, và 
đi qua khu vực kiểm soát an ninh g. 

 

Đậu Xe: 
 

 Chỗ đậu xe tại Phi Trường có thể đạt tới khả năng toàn dụng trong những thời kỳ 
du lịch lên đến cực điểm. Khách du lịch phải dự trù nghiên cứu chỗ đậu xe trong 
thời gian thật sự có sẵn trên mạng tại đây hoặc gọi số 949-252-5200. 

 
 Các Bãi Đậu Xe Structures A1, A2, B2, và C tọa lạc bên cạnh và đối diện từ Trạm 

Riley với giá $2/giờ và lên đến $20/ngày. 
 

Bãi Đậu Xe đường Main St tọa lạc tại số 15132 Main St, thuộc Thành Phố Irvine có 
sẵn với giá $14/ngày và có dịch vụ xe buýt miễn phí đưa đón đến và về từ Trạm 
Riley cứ mỗi 15 phút giữa khoảng 4:30 sáng đến 12 giờ đêm. Xe buýt có dụng cụ 
nâng xe cho người khuyết tật. 

 

Đậu xe Dọc Theo Lề Đường có Người Giữ ( Curbside Valet Parking) với giá 
$30/ngày và tọa lạc trên chỗ Khởi Hành (Tầng trên)  phần lề đường giữa Trạm A 
và B và giữa Trạm B và C. Khi quý vị trở về, gọi số 949-252-6260 hay 2-4018 từ 
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bất cứ Điện Thoại Trắng Miễn Phí để chuẩn bị lấy xe. Nếu đến sau 8 giờ tối, xin 
gọi số có để trên các bảng hiệu đặt tại các trạm đậu xe có người giữ. 

 
 Những nơi đậu Xe Chạy Điện (EV) tọa lạc tại Tầng 1 và 2 bên trong Chổ Đậu Xe Bãi 

A và Tầng 1 bên trong Chổ Đậu Xe Bãi B, C và tại Bãi Đậu Xe đường Main St. Bảng 
hiệu dành cho Xe Chạy Điện (EV) và mặt bằng chổ đậu xe đánh dấu có sẵn cho 
nơi sạc điện. 

 
 

Các Địa Điểm Kiểm Soát An Ninh: 
 

 Thông hiểu Luật mang các Chất Lỏng 3-1-1 Của Cơ Quan An Toàn Giao Thông (TSA) 
cho các hành lý xách tay: Du Lịch với các mẹo thực phẩm: Nếu quý vị có thể làm 
đổ, trét ra, hay bơm ra, hay đổ ra được, TSA sẽ coi đồ này là chất lỏng. Muốn biết 
thêm các mẹo Du Lịch Trong Mùa Lễ Tạ Ơn của TSA xin vào đây hay danh sách 
những thắc mắc muốn hỏi TSA xin vào đây. 

 

 TSA Pre✓®  để có thể được TSA khám xét nhanh chóng tại các Trạm A,B, và C. 
 

 Có những luật lệ đặc biệt và ngoại lệ cho những du khách đi du lịch với những 
thứ dùng để chăm sóc các trẻ em. Xin vào TSA mẹo cho việc Du Lịch cùng với trẻ 
em. 

 

Đón/Đưa Hành Khách Du Lịch: 
 

 Người đưa đón du khách có thể đợi cho đến khi sẵn sàng đón du khách và tạm 
thời đậu xe miễn phí tại Bãi Chờ Điện Thoại Di Động JWA Cell Phone Waiting Lot. 
Tọa lạc tại phía nam của Bãi Đậu Xe C gần góc đường MacArthur Blvd. Và đường 
Campus Dr., bãi dành riêng cho 94 chỗ chỉ định, bao gồm bốn chỗ chỉ định cho 
người lái xe phế tật ADA. 

 

 Những cột được đánh dấu bằng màu và đánh số dọc theo những lề đường trắng 
trên đường tại Nơi Đến (Tầng dưới) được minh thị nhanh chóng là nơi đón khách 
du lịch vừa đến. Trạm A màu hồng, Trạm B màu xanh dương và Trạm C màu cam. 

 

Việc Đi Chung Qua Hệ Thống App-Based: 
 

 Những du khách Đến nên biết những địa điểm đón những người đi chung qua 
hệ thống ride app tọa lạc tại khu vực Khởi Hành (tầng trên) trong Bãi Đậu Xe A2 
và B2 đối diện trực tiếp với Trạm Riley và trong Bãi Đậu Xe C trên tầng 3 bên 
cạnh khu vực bán vé Southwest. Những địa điểm đưa người đến phi trường 
qua hệ thống Ride app nằm trên lề đường của khu vực Khởi Hành. Muốn biết 
thêm chi tiết xin vào đây. 
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Du Lịch Khỏe Mạnh: 
 

 TSA không còn đòi hỏi phải đeo khẩu trang trong những khu vực lưu thông. Khách 
và nhân viên có thể đeo khẩu trang hay trong lúc làm việc tùy ý. Khách du lịch 
được khuyến cáo nên liên lạc với hãng hàng không của họ và phi trường nơi đến 
về những chỉ dẫn địa phương. Xin vào TSA.gov  cho những thông báo mới về chính 
sách. 
 

 Việc thực hành Du Lịch Khỏe Mạnh đã được thi hành tại tất cả các Trạm theo chỉ 
dẫn của Quận Cam và Tiểu Bang để bảo vệ sức khỏe và sự an toàn cho mọi 
khách du lịch. Xin vào www.ocair.com/covid19  cho danh sách của FAQs hay có 
thể xem JWA Healthy  Travels video. 

 

 Các hãng Hàng Không có dịch vụ tại Phi Trường đều có những thủ tục được áp 
dụng để tăng cường sức khỏe và an toàn cho khách du lịch. Xin liên lạc với hãng 
hàng không của quý vị về những thắc mắc liên quan đến những điều lệ y tế khi 
lên máy bay Xin xem airline serving JWA  để biết những thông tin liên lạc với hãng 
hàng không. 

 
 Cơ quan Y Tế Hoag Health tại Trạm B trong tầng Khởi Hành, trước khi vào khám 

an ninh, cung cấp việc xét nghiệm nhanh chóng COVID-19. Kết quả xét nghiệm 
sẽ cho biết trong vòng 15-30 phút. Xét nghiệm có sẵn từ Thứ Hai đến Thứ Sáu từ 
7 giờ sáng đến 4 giờ chiều. Muốn biết thêm chi tiết về những dịch vụ tại JWA xin 
vào ocair.com/travelers/services/hoag-health-services/  hay gọi 949-557-0666. 

 

Phi Trường John Wayne Airport mong muốn tất cả khách du lịch du hành một cách an 

toàn. Muốn biết thêm chi tiết về phi trường xin vào ocair.com. 
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