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857B Yishun Bus Interchange → Suntec City

• From 11 April 2021 (Sunday), trips of Service 857 terminating at Temasek Avenue (Promenade
Station) will be identified as Service 857B, while Service 857 will loop back to Yishun Bus
Interchange. The route, operating hours and fares will remain unchanged.
• 从2021年4月11日（星期天）起，857号巴士路线以淡马锡道 (宝门廊地铁站)为终点站的班次，将
改为857B号，而沿环线回到义顺巴士转换站的班次仍为857号。其营运路线、时间和车资保持不变。
• Mulai 11 April 2021 (Ahad), perjalanan Khidmat 857 yang berakhir di Temasek Avenue (Stesen
Promenade) akan dikenal pasti sebagai Khidmat 857B, manakala Khidmat 857 akan kembali ke
Pusat Pertukaran Bas Yishun. Laluan bas, waktu operasi dan tambang bas kekal tidak berubah.
• வரும் 11 ஏப்ரல் 2021 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) முதல், ததைாதெக் அதவன்யூ-வில்
(புரராைனாட் நிமையம்) முடிவுறும் ரேருந்து ரெமவ 857-யின் ேயணங்கள், ரெமவ
857B என்று அமையாளப்ேடுத்தப்ேடும். ரேருந்து ரெமவ 857, திரும்ேவும் யீஷூன்
ரேருந்து நிமையத்திற்ரக வந்து ரெரும். வழித்தைம், தெயல்ேடும் ரநரங்கள்,
கட்ைணம் ஆகியவற்றில் எந்த ைாற்றமும் இல்மை.

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, அன் புகூர்ந்து 1800-336-8900.
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Suffix “T” for Terminating Trips

• From 11 April 2021 (Sunday), the suffix “T” will be added to Service 859 trips terminating at
Yishun Bus Interchange, while trips without suffix “T” will loop back to Sembawang Bus
Interchange. The route, operating hours and fares will remain unchanged.
• 从2021年4月11日（星期天）起，859号巴士路线以义顺巴士转换站为终点站的班次，将在车号后
面加上“T”，而没有加上“T”的班次将沿环线回到三巴旺巴士转换站。其营运路线、时间和车
资保持不变。
• Mulai 11 April 2021 (Ahad), akhiran “T” akan dipaparkan bagi perjalanan Khidmat 859 yang
berakhir di Pusat Pertukaran Bas Yishun, manakala perjalanan tanpa akhiran “T” akan Kembali
ke Pusat Pertukaran Bas Sembawang. Laluan bas, waktu operasi dan tambang bas kekal tidak
berubah.
• வரும் 11 ஏப்ரல் 2021 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) முதல், யீஷூன் ரேருந்து நிமையத்தில்
முடிவுறும் ரெமவ 859-இன் ேயணங்களுக்கு ேிற்ரெர்க்மக “T” ரெர்க்கப்ேடும்.
ேிற்ரெர்க்மக “T” ரெர்க்கப்ேைாத ேயணங்கள் திரும்ேவும் தெம்ோவாங் ரேருந்து
நிமையத்திற்ரக வந்து ரெரும். வழித்தைம், தெயல்ேடும் ரநரங்கள், கட்ைணம்
ஆகியவற்றில் எந்த ைாற்றமும் இல்மை.
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, அன் புகூர்ந்து 1800-336-8900.
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Suffix “T” for Terminating Trips

• From 11 April 2021 (Sunday), the suffix “T” will be added to Service 965 trips terminating at
Sengkang Bus Interchange, while trips without suffix “T” will loop back to Woodlands Bus
Interchange. The route, operating hours and fares will remain unchanged.
• 从2021年4月11日（星期天）起，965号巴士路线以盛港巴士转换站为终点站的班次，将在车号后
面加上“T”，而没有加上“T”的班次将沿环线回到兀兰巴士转换站。其营运路线、时间和车资
保持不变。
• Mulai 11 April 2021 (Ahad), akhiran “T” akan dipaparkan bagi perjalanan Khidmat 965 yang
berakhir di Pusat Pertukaran Bas Sengkang, manakala perjalanan tanpa akhiran “T” akan
kembali ke Pusat Pertukaran Bas Woodlands. Laluan bas, waktu operasi dan tambang bas
kekal tidak berubah.
• வரும்
11
ஏப்ரல்
2021
(ஞாயிற்றுக்கிழமை)
முதல்,
தெங்காங்
ரேருந்து
நிமையத்தில் முடிவுறும் ரெமவ 965-இன் ேயணங்களுக்கு ேிற்ரெர்க்மக “T”
ரெர்க்கப்ேடும்.
ேிற்ரெர்க்மக
“T”
ரெர்க்கப்ேைாத
ேயணங்கள்
திரும்ேவும்
ஊட்ைண்ட்ஸ் ரேருந்து நிமையத்திற்ரக வந்து ரெரும். வழித்தைம், தெயல்ேடும்
ரநரங்கள், கட்ைணம் ஆகியவற்றில் எந்த ைாற்றமும் இல்மை.
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, அன் புகூர்ந்து 1800-336-8900.
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966A Woodlands Bus Interchange → Parkway Parade

• From 11 April 2021 (Sunday), trips of Service 966 terminating at Marine Parade Road (opposite
Parkway Parade) will be identified as Service 966A, while Service 966 will loop back to
Woodlands Bus Interchange. The route, operating hours and fares will remain unchanged.
• 从2021年4月11日（星期天）起，966号巴士路线以马林百列路 (百汇广场对面)为终点站的班次，
将改为966A号，而沿环线回到兀兰巴士转换站的班次仍为966号。其营运路线、时间和车资保持不
变。
• Mulai 11 April 2021 (Ahad), perjalanan Khidmat 966 yang berakhir di Marine Parade Road
(bertentangan Parkway Parade) akan dikenal pasti sebagai Khidmat 966A, manakala Khidmat
966 akan kembali ke Pusat Pertukaran Bas Woodlands. Laluan bas, waktu operasi dan
tambang bas kekal tidak berubah.
• வரும் 11 ஏப்ரல் 2021 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) முதல், ைரின் ேரரட்
(ோர்க்ரவ ேரரட்டுக்கு எதிரில்) முடிவுறும் ரேருந்து ரெமவ 966-இன்
ரெமவ 966A என்று அமையாளப்ேடுத்தப்ேடும். ரேருந்து ரெமவ 966,
ஊட்ைண்ட்ஸ் ரேருந்து நிமையத்திற்ரக வந்து ரெரும். வழித்தைம்,
ரநரங்கள், கட்ைணம் ஆகியவற்றில் எந்த ைாற்றமும் இல்மை.
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, அன் புகூர்ந்து 1800-336-8900.

ொமையில்
ேயணங்கள்,
திரும்ேவும்
தெயல்ேடும்
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975C Bukit Panjang Bus Interchange → Police Coast Guard

• From 11 April 2021 (Sunday), trips of Service 975 terminating at Lim Chu Kang Road (Police
Coast Guard) will be identified as Service 975C, while Service 975 will loop back to Bukit
Panjang Bus Interchange. The route, operating hours and fares will remain unchanged.
• 从2021年4月11日（星期天）起，975号巴士路线以林厝港路 (警察海岸卫队) 为终点站的班次，
将改为975C号，而沿环线回到武吉班让巴士转换站的班次仍为975号。其营运路线、时间和车资保
持不变。
• Mulai 11 April 2021 (Ahad), perjalanan Khidmat 975 yang berakhir di Lim Chu Kang Road
(Police Coast Guard) akan dikenal pasti sebagai Khidmat 975C, manakala Khidmat 975 akan
Kembali ke Pusat Pertukaran Bas Bukit Panjang. Laluan bas, waktu operasi dan tambang bas
kekal tidak berubah.
• வரும் 11 ஏப்ரல் 2021 (ஞாயிற்றுக்கிழமை) முதல், ைிம் சூ காங்
(கைற்கமரக் காவல் ேமை) முடிவுறும் ரேருந்து ரெமவ 975-யின்
ரெமவ 975C என்று அமையாளப்ேடுத்தப்ேடும். ரேருந்து ரெமவ 975,
புக்கிட் ோஞ்ொங் ரேருந்து நிமையத்திற்ரக வந்து ரெரும். வழித்தைம்,
ரநரங்கள், கட்ைணம் ஆகியவற்றில் எந்த ைாற்றமும் இல்மை.
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, அன் புகூர்ந்து 1800-336-8900.

ொமையில்
ேயணங்கள்,
திரும்ேவும்
தெயல்ேடும்

