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From Sunday, 8 September 2019, suffix “M” will be used to identify the Sunday / Public
Holiday route of Services 925 and 961:
• Service 925M: Woodlands – Sungei Buloh Wetland Reserve
• Service 961M: Woodlands – Marina Centre – Geylang Lorong 1
The route, operating hours and fares will remain unchanged.
从2019年9月8日（星期日）起，巴士路线925和961后面将加上“M”，表示此为星期日/公共假
期的巴士路线。
• 巴士路线 925M: 兀兰–双溪布洛湿地保护区
• 巴士路线 961M: 兀兰–滨海中心–芽笼1巷
其运营路径、时间和车资保持不变。
Mulai Ahad, 8 September 2019, akhiran “M” akan digunakan untuk menandakan laluan
Perkhidmatan bas 925 dan 961 pada hari Ahad / Cuti Umum:
•
•

Perkhidmatan 925M: Woodlands – Paya Simpanan Sungei Buloh
Perkhidmatan 961M: Woodlands – Marina Centre – Geylang Lorong 1

•

Tiada perubahan bagi laluan, waktu operasi dan tambang bas.

•

ஞாயிறு, 8 செப்டம்பர்
2019 முதல், பபருந்து பெவை எண்
925 மற்றும் 961
ைழிவய ஞாயிறு / ப ாது விடுமுறை நாட்களில் குறிக்க “M” பின் இவைப்பு
பயன்படுத்தப்படும்:
• பெவை எண்
925M: உட்லண்ட்ஸ் – சுங்வக புபலா ஈரநிலப் பாதுகாப்பு
ைனப்பகுதி
• பெவை எண் 961M: உட்லண்ட்ஸ் – மரீனா சென்டர் – பகலாங் பலாபராங் 1
பபருந்து பெவையின் ைழி, பெவை பநரம் மற்றும் கட்டைங்களில் மாற்றம்
ஏதும் இருக்காது.

•

For more information, please contact SMRT Customer Hotline at 1800-336-8900.
欲知更多详情，请拨热线 1800-336-8900 向SMRT客户联系中心联络。
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pusat hubungan pelanggan SMRT di talian 1800-336-8900.
மேல் விபரங் களுக்கு, அன்புகூர்ந்து 1800-336-8900.
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• From Sunday, 8 September 2019, the Sunday / Public Holiday route
of Service 925, plying between Woodlands and Sungei Buloh Wetland
Reserve, will be renumbered as Service 925M. The route, operating
hours and fares will remain unchanged.
• 从2019年9月8日（星期日）起，星期日/公共假日期间往来于兀兰和双
溪布洛湿地保护区的巴士路线925的号码将改为925M。其运营路径、时
间和车资保持不变。
• Mulai Ahad, 8 September 2019, laluan Perkhidmatan 925 pada hari
Ahad / Cuti Umum, yang beroperasi antara Woodlands dan Paya
Simpanan Sungei Buloh, akan dinomborkan sebagai Perkhidmatan
925M. Tiada perubahan bagi laluan, waktu operasi dan tambang bas.
• ஞாயிறு, 8 செப்டம்பர்
2019 முதல், உட்லண்ட்ஸ் –
சுங்வக புபலா ஈரநிலப் பாதுகாப்பு ைனப்பகுதி இவடபய
இயங்கும் பபருந்து பெவை எண்
925 ஞாயிறு/ப ாது
விடுமுறை நாட்களில் இயங்கும் ைழிவய குறிக்க 925M
என்று மாற்றி அவழக்கப்படும்.
பபருந்து பெவையின்
ைழி, பெவை பநரம் மற்றும் கட்டைங்களில் மாற்றம்
ஏதும் இருக்காது.
For more information, please contact SMRT Customer Hotline at 1800-336-8900.
欲知更多详情，请拨热线 1800-336-8900 向SMRT客户联系中心联络。
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pusat hubungan pelanggan SMRT di talian 1800-336-8900.
மேல் விபரங் களுக்கு, அன்புகூர்ந்து 1800-336-8900.
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• From Sunday, 8 September 2019, the Sunday / Public Holiday route
of Service 961, plying between Woodlands and Geylang Lorong 1 via
Marina Centre, will be renumbered as Service 961M. The route,
operating hours and fares will remain unchanged.
• 从2019年9月8日（星期日）起，星期日/公共假日期间经滨海中心往来
于兀兰和芽笼1巷的巴士路线961的号码将改为961M。其运营路径、时间
和车资保持不变。
• Mulai Ahad, 8 September 2019, laluan Perkhidmatan 961 pada hari
Ahad / Cuti Umum, yang beroperasi antara Woodlands dan Geylang
Lorong 1 melalui Marina Centre, akan dinomborkan sebagai
Perkhidmatan 961M. Tiada perubahan bagi laluan, waktu operasi dan
tambang bas.
• ஞாயிறு, 8 செப்டம்பர்
2019 முதல், உட்லண்ட்ஸ் –
மரீனா சென்டர் ைழி – பகலாங் பலாபராங் 1 இவடபய
இயங்கும் பபருந்து பெவை எண்
961 ஞாயிறு/ப ாது
விடுமுறை நாட்களில் இயங்கும் ைழிவய குறிக்க 961M
என்று மாற்றி அவழக்கப்படும்.
பபருந்து பெவையின்
ைழி, பெவை பநரம் மற்றும் கட்டைங்களில் மாற்றம்
ஏதும் இருக்காது.
For more information, please contact SMRT Customer Hotline at 1800-336-8900.
欲知更多详情，请拨热线 1800-336-8900 向SMRT客户联系中心联络。
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi pusat hubungan pelanggan SMRT di talian 1800-336-8900.
மேல் விபரங் களுக்கு, அன்புகூர்ந்து 1800-336-8900.

