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Siapa yang tidak kenal dengan Singapore alias Singapura? Negeri yang bisa diakses secara             
mudah dari berbagai kota di Indonesia ini merupakan salah satu destinasi favorit bagi turis              
asal Indonesia. Beragam aktivitas menarik ditawarkan oleh negara yang terkenal akan           
struktur kotanya yang modern dan rapi ini. Mulai dari wisata belanja hingga kuliner             
semuanya bisa dilakukan di Singapore. 
  
Sayangnya, banyak orang yang mengurungkan niat untuk jalan-jalan ke Singapore karena           
alasan biaya. Meskipun harga tiket pesawat ke Singapore cukup ramah dompet, sebagai            
salah satu kota dengan biaya hidup paling mahal di dunia, banyak yang mengira berwisata              
di Singapore akan memakan biaya besar. 
  
Kenyataannya, kamu tidak perlu merogoh kocek dalam-dalam kok untuk menikmati liburan           
di Singapore. Ada cara dan langkah hemat yang bisa kamu lakukan! Mau tahu? Berikut ini               
itinerary wisata Singapore selama 4H3M untuk liburan bersama teman-teman atau keluarga           
dengan budget terjangkau.  
 
Hari Pertama – Pusat Kota (CBD): Mengunjungi Tempat-tempat        
Wisata Singapore yang Ikonik 
 
Mulai perjalanan wisata Singapore kamu dengan mengunjungi objek-objek wisata ikonik          
khas negara Singa ini. Kamu tentunya ingin mengunjungi Merlion dan berfoto ria dengan             
latar gedung Marina Bay Sands yang terkenal, kan?  
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Lokasi pertama yang harus kamu tuju adalah pusat kota (CBD) Singapore. Di sini, kamu              
akan menemukan banyak objek wisata Singapore yang ikonik. Kamu bisa memulai           
perjalananmu di Taman Merlion untuk melihat patung Merlion yang terkenal. Patung           
berkepala singa dengan tubuh seperti ikan ini adalah ikon Singapore yang tidak boleh kamu              
lewatkan. Sebagai bukti kalau kamu sudah menginjakkan kaki di Singapore, jangan lupa            
untuk mengambil foto dan ber-selfie ria dengan latar Merlion. Kunjungan ke Taman Merlion             
ini gratis!  
 
Cara ke Taman Merlion: Naik MRT dan turun di Stasiun Raffles Place. Keluar dari Exit H                
yang menghadap Battery Road dan berjalan menuju Fullerton Road. Belok kiri dan susuri             
Fullerton Road sampai kamu tiba di Taman Merlion. 
 
Fun fact: Di taman ini, kamu juga bisa menemukan patung Merlion mini yang sering dijuluki               
baby Merlion lho!  
 

 
Image credit: Wikimedia 

 
Setelah puas berfoto dengan Merlion, seberangi jembatan Esplanade dan jalan menuju           
gedung Esplanade. Gedung unik yang mirip dengan buah durian ini adalah pusat seni dan              
pertunjukan Singapore yang juga dikenal sebagai Theatres on the Bay. Dalam gedung unik             
ini, kamu bisa menonton banyak pertunjukan seni dan musik secara gratis!  
 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:The_Esplanade_4,_Singapore,_Dec_05.JPG
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Sembari menyusuri pinggir perairan Singapore, kamu bisa berjalan menuju Jembatan Helix           
dan menyeberang ke Marina Bay Sands. Tiga gedung yang dihubungkan dengan struktur            
mirip kapal ini membuat bangunan ini tampak unik dan wajar saja kalau banyak turis yang               
sibuk berfoto dengan latar gedung ini! Pusat hiburan terpadu ini menawarkan berbagai            
fasilitas mulai dari hotel, mal, restoran, teater hingga kasino. Meskipun terkesan mahal,            
kamu tidak perlu mengeluarkan biaya kok untuk masuk ke pusat perbelanjaan Marina Bay             
Sands.  
 

 
Image credit: Gardens by the Bay  

 

https://www.facebook.com/gardensbythebay/
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Satu lagi tempat wisata Singapore yang ikonik dan tidak boleh kamu lewatkan di daerah              
CBD Singapore – Gardens by the Bay. Taman seluas 100 hektar yang terletak di seberang               
Marina Bay Sands ini memiliki koleksi tanaman langka yang dalam salah satu rumah kaca              
terbesar dunia (Flower Dome) serta air terjun dalam ruangan tertinggi dunia (Cloud Forest).             
Untuk menghemat biaya, kamu bisa membeli paket spesial yang sudah termasuk tiket untuk             
masuk ke dua atraksi.  
 

 
Flower Dome | Image credit: Gardens by the Bay  

 

 
Cloud Forest |  Image credit: Gardens by the Bay  

 
Klook Pro-Tip: Kalau mau lebih menghemat biaya lagi, pesan tiket masuk Gardens by the              
Bay kamu dari Klook. Cukup dengan S$23 (~Rp 235.000), kamu bisa masuk kedua atraksi              
keren ini meski harga aslinya S$28 (~Rp 285.000). Penghematan S$5 (~Rp 50.000) ini bisa              
kamu gunakan untuk tambahan uang makan di Singapore. 
 

 

https://www.facebook.com/gardensbythebay/
https://www.facebook.com/gardensbythebay/
https://tripzilla.sg/external-links/view/9002
https://tripzilla.sg/external-links/view/9002
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Image credit: Gardens by the Bay  
 
Kedua atraksi rumah kaca di Gardens by the Bay ini sebaiknya kamu kunjungi di siang hari                
agar mendapatkan pencahayaan maksimal. Jadi, hasil foto kamu di objek wisata Singapore            
yang Instaworthy banget ini juga bisa maksimal! Setelah puas menghabiskan hari di dalam             
ruangan, waktunya menikmati taman luar ruangan di Gardens by the Bay. Lokasi ini wajib              
kamu datangi pada malam hari saat pohon raksasa “supertree” dihiasi lampu warna-warni            
yang cantik.  
 
Cara ke Gardens by the Bay: Seberangi jembatan overhead Lions Bridge dari Marina Bay              
Sands Hotel atau jalan di jalan bawah tanah dari Exit B Stasiun MRT Bayfront. 
 
Klook Pro-Tip: Agar bisa tetap eksis dan meng-upload foto keren di media sosialmu,             
dapatkan kartu SIM 4G Singapore khusus turis dari Klook untuk kuota internet sebesar             
100GB. Kamu bisa menghemat tarif roaming internasional dengan hanya membayar S$15           
(~ Rp 152.000) untuk sepanjang perjalananmu lho! 
 

 

https://www.facebook.com/gardensbythebay/
https://tripzilla.sg/external-links/view/9005
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Image credit: Singapore Flyer 

 
Akhiri hari kamu dengan menikmati pemandangan panorama malam kota dari atas           
Singapore Flyer. Selain pemandangan Singapore, kamu juga bisa mengamati         
pemandangan kota Johor Bahru (Malaysia) dan Batam (Indonesia) dari kejauhan di hari            
yang tidak berkabut! Singapore Flyer beroperasi setiap hari dari jam hingga 10.30 malam             
dan satu tiket akan membawamu naik satu kali putaran selama kurang lebih 30 menit. 
 
Klook Pro-Tip: Kalau sudah sampai di Singapore, sayang sekali kalau tidak mencoba            
menaiki Singapore Flyer. Biaya tiket masuk ke atraksi ini tergolong cukup mahal, S$33 (~Rp              
330.000) per orang. Tapi jangan khawatir, ini dia solusinya: Pesan tiket paket hemat             
Singapore Flyer + Gardens by the Bay ini dan kamu bisa hemat hingga S$9 (~Rp 92.000)                
per orang! Penawaran yang sangat menarik kan?  
 
Setelah puas menikmati pemandangan kota, kamu bisa menghabiskan sisa hari pertamamu           
dengan makan malam lezat di Singapore Food Treats. Food court yang terletak di lantai 1               
Singapore Flyer ini menawarkan beragam pilihan makanan lokal dengan harga yang           
terjangkau.  
 
Cara ke Singapore Flyer: Naik MRT dan turun di Stasiun Promenade. Keluar dari Exit A               
dan ikuti petunjuk jalan berwarna biru menuju Singapore Flyer.  
  
 
 

 

https://www.facebook.com/singaporeflyer/photos/a.162179655503.245467.137115480503/10158958436885504/?type=3&theater
https://tripzilla.sg/external-links/view/9001
https://tripzilla.sg/external-links/view/9001
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Hari Kedua – Pulau Sentosa: Menikmati Keseruan Bermain Sepuas         
Hati 
 
Satu lagi tempat yang identik dengan Singapore dan tidak boleh kamu lewatkan dalam             
perjalananmu di negara ini: Pulau Sentosa. Untuk menikmati pulau ini secara maksimal,            
kamu wajib menggunakan Sentosa FUN Pass yang akan memberikan akses tidak terbatas            
ke 19 atraksi wisata di sini. Berbagai keseruan pasti akan kamu temukan di destinasi wisata               
Singapore yang ramah keluarga ini! 
 

 
Salah satu pantai destinasi wisata Singapore di Pulau Sentosa 

 
Cara ke Pulau Sentosa: Naik MRT menuju Stasiun Harbour Front. Lalu, lanjutkan            
perjalananmu dengan kereta monorail Sentosa Express yang terletak di lantai 3 Mal Vivo             
City. Kamu bisa membeli tiket Sentosa Express seharga S$4 (~Rp 38.000) yang bisa             
digunakan untuk perjalanan berkali-kali dalam sehari disini. 
 

 

https://tripzilla.sg/external-links/view/9006
https://tripzilla.sg/external-links/view/9014
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Image credit: Klook  

 
Sebagai satu-satunya taman bermain Universal Studio di Asia Tenggara, wajar saja kalau            
setiap orang yang berkunjung ke Singapore akan mengunjungi Universal Studio          
Singapore (USS) di Pulau Sentosa. Di taman hiburan ini, kamu bisa bertemu dengan             
banyak karakter kartun dan film favoritmu seperti Minions, Sesame Street, Shrek dan masih             
banyak lagi!  
 

 
Image credit: Universal Studio Singapore 

 
Selain itu, kamu juga bisa menaiki berbagai wahana menarik dan menantang seperti            
Battlestar Galactica dan Revenge of the Mummy: The Ride.  
 
Klook Pro-Tip: Dapatkan tiket masuk USS kamu dengan penawaran terbaik seharga S$68            
(~Rp 650.000) dari Klook. Kamu bisa menghemat S$8 (~Rp 78.000) dari harga aslinya saat              
memesan tiket disini tanpa perlu mengantri pula. Hemat biaya dan hemat waktu banget deh!  
 

 

https://tripzilla.sg/external-links/view/9007
https://www.rwsentosa.com/en/attractions/universal-studios-singapore/things-to-do/rides/enchanted-airways
https://tripzilla.sg/external-links/view/9007
https://tripzilla.sg/external-links/view/9007
https://tripzilla.sg/external-links/view/9007
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S.E.A. Aquarium | Image credit: Klook 

 
Selain USS, terdapat banyak atraksi menarik lainnya yang bisa menjadi alternatif liburanmu            
di Pulau Sentosa. S.E.A. Aquarium menawarkan kesempatan bagi kamu yang ingin lebih            
dekat dengan hewan laut.  
 

 
Image credit: Klook 

 
Terdapat juga wahana Skyline Luge di Sentosa. Skyline Luge adalah wahana kereta luncur             
tiga roda dari Selandia Baru dan ini satu-satunya tempat di Asia Tenggara di mana kamu               
bisa menikmatinya. Kamu juga bisa menaiki Skyride – kereta gantung yang akan membawa             
kamu menuju puncak jalur seluncur sambil menikmati pemandangan indah dari atas.  
 
Klook Pro-Tip: Kalau kamu ingin mengunjungi banyak atraksi di Sentosa tapi tetap ingin             
hemat, kami punya solusinya! Gunakan Sentosa FUN Pass! Kamu hanya perlu membayar            

 

https://tripzilla.sg/external-links/view/9008
https://tripzilla.sg/external-links/view/9009
https://tripzilla.sg/external-links/view/9006
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S$46 (~Rp 440.000) dan bisa berhemat hingga 70% dibandingkan kalau membeli tiket            
secara terpisah lho! Tunggu apa lagi? Segera dapatkan Sentosa FUN Pass dari Klook! 
 
Hari Ketiga – Chinatown, Bugis & Orchard: Menyusuri Jejak         
Sejarah dan Kebudayaan Singapore sambil Belanja Oleh-Oleh 
 
Setelah puas berpetualang di pusat kota (CBD) Singapore dan Pulau Sentosa yang modern             
dan ikonik, habiskan hari ketigamu di Singapore dengan menyusuri jejak sejarah dan            
kebudayaan di Singapore.  
 

 
Masjid Sultan di Kampong Glam 

 
Kunjungi daerah Kampong Glam di Bugis yang merupakan tempat pemukiman awal           
masyarakat Bugis dan suku Melayu di Singapore. Peninggalan sejarah suku Melayu dan            
nuansa budaya Melayu masih terasa kental di daerah ini. Kunjungi Masjid Sultan dan             
Istana Kampong Glam untuk mempelajari lebih lanjut tentang kebudayaan Melayu di           
Singapore. Sempatkan juga untuk menjelajahi Arab Street yang memiliki banyak toko tekstil            
dan Kandahar Street yang menawarkan beragam kuliner khas Melayu.  
 

 

https://tripzilla.sg/external-links/view/9006
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Haji Lane 

 
Bagi kamu yang ingin menambah koleksi foto Instagram, kunjungi juga Haji Lane yang             
masih berada di area Kampong Glam. Jalan kecil yang dipenuhi toko dan kafe unik ini               
dihiasi oleh lukisan dinding yang cantik dan Instaworthy. Tempat ini bisa kamu akses secara              
gratis dan cocok banget deh sebagai spot selfie dan OOTD kamu!  
 
Cara ke Kampong Glam: Naik MRT dan turun di Stasiun Bugis. Keluar dari Exit B menuju                
Ophir Road. Lalu, belok kiri ke North Bridge Road sampai ke Arab Street. Daerah Kampong               
Glam berada di sekitar jalan ini. 
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Image credit: Bahnfrend 

 
Klook Pro-Tip: Jangan lupa kunjungi Bugis Street yang terletak di seberang Stasiun MRT             
Bugis mumpung kamu berada di daerah ini ya! Kawasan perbelanjaan ini sangat populer             
karena harga barang yang lebih murah dan banyak pilihan. Mulai dari pakaian, suvenir             
hingga jajanan bisa kamu temukan di sini. Nah, sekarang kamu sudah tahu kan ke mana               
kamu harus pergi untuk membeli oleh-oleh khas Singapore dengan harga terjangkau?  
 

 
Kuil Buddha Tooth Relic  

 

 

https://commons.wikimedia.org/wiki/File:New_Bugis_Street,_Singapore,_2014_(01).JPG
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Setelah mempelajari budaya dan sejarah Melayu, lanjutkan perjalanan kamu ke daerah           
Chinatown untuk menapak jejak sejarah para imigran Cina yang merupakan pendiri negara            
Singapore. Salah satu tempat wisata Singapore untuk dikunjungi di Chinatown adalah Kuil            
Buddha Tooth Relic. Museum sekaligus kuil ini menyimpan replika gigi Buddha suci dalam             
stupa raksasa yang terbuat dari 320 kg emas. Kamu bisa mempelajari budaya dan sejarah              
agama Buddha di kuil ini tanpa dikenakan biaya dari jam 9 pagi hingga 6 malam. 
 
Cara ke Kuil Buddha Tooth Relic: Naik MRT dan turun di Stasiun Chinatown. Keluar dari               
Exit A menuju Pagoda Street. Berjalan menyusuri jalan ini sampai tiba di South Bridge              
Road. Belok kanan dan berjalan terus sampai tiba di kuil.  
 

 
Kuil Sri Mariamman | Image credit: Marinus van Opzeeland 

 
Selain kebudayaan khas Cina, kamu juga bisa mengunjungi Kuil Sri Mariamman yang            
terletak tidak jauh dari Kuil Buddha Tooth Relic untuk mempelajari kebudayaan agama            
Hindu. Kuil yang sudah berdiri sejak 1827 ini merupakan pusat keagamaan dan kuil umat              
Hindu tertua di Singapore. Kuil ini dibuka untuk umum dari jam 5.30 pagi hingga 12 siang                
dan 6 hingga 9 malam. Kamu bisa masuk secara gratis, tetapi kamu harus memberikan              
donasi jika ingin mengambil foto di dalam kuil ini. 
 
Klook Pro-Tip: Saat mengunjungi tempat-tempat ibadah di Kampong Glam dan Chinatown,           
tunjukkan kalau kamu adalah orang yang bisa menghormati dan menghargai kebudayaan           
orang lain. Jangan lupa untuk memakai pakaian yang rapi dan sopan ya!  
 

 

https://www.flickr.com/photos/marinus/2408986805/in/photolist-4ESFRg-kUH1Y1-b8LiMt-aYUwQV-GRXzHr-8CeUW2-cpstyh-8Ci5jm-b3c3ap-MX88u-9UPP3M-MX7wb-c76un-dGGUTJ-bAEW83-3nKhsN-dGGVcd-8Ci5pw-aCZbkZ-b8KEji-8CeWMz-9vif49-dokqAG-a5vPMo-2cadAZ-c745R-bwmVzx-bwn11X-8CeV9X-RyjDQ9-GRY7RD-igbjCR-fH1WzC-MxMZW-3nKRum-9DBF3-MXjqX-ZGadQC-dGBtzt-d9jtpo-dy2ah3-bwmYwD-bwmYMV-bwmWQt-bwmVdk-jHahcM-dokpnC-aa2yiK-85hrwN-andeh1
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Setelah puas berkeliling dan menjelajahi peninggalan sejarah di Chinatown, habiskan          
waktumu dengan berjalan-jalan di area ini. Selain belanja suvenir Singapore, kamu juga bisa             
mencicipi makanan di Chinatown Food Street. Berbagai jenis makanan lokal yang lezat            
dengan harga terjangkau disajikan di food court ini. 
 
Klook Pro-Tip: Meskipun food court luar ruangan ini dilengkapi dengan kanopi kaca dan             
sistem pendingin, waktu paling tepat untuk bersantai di sini adalah pada sore menjelang             
malam hari. Kamu bisa menyantap makanan di udara yang lebih sejuk sambil mengamati             
kehidupan malam Singapore di Chinatown.  
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Kalau belum puas berbelanja, kamu bisa melanjutkan harimu di Orchard Road. Shopping            
street yang menjadi tempat wajib kunjung bagi turis asal Indonesia ini menawarkan beragam             
pilihan berbelanja mulai dari merek high-end sampai merek fast fashion yang harganya            
cukup terjangkau.  
 
Waktu paling tepat untuk mengunjungi Orchard Road adalah pada saat Great Singapore            
Sale (GSS) di mana toko-toko mengadakan diskon besar-besaran menjelang pertengahan          
tahun! Beberapa mal populer yang bisa kamu kunjungi di sini adalah Ion Orchard,             
Takashimaya dan Lucky Plaza. Kalau kamu tidak ingin berbelanja, kamu bisa menikmati            
hiruk pikuk Orchard Road dan berjalan-jalan tanpa membayar biaya apa pun di sini.  
 
Cara ke Orchard Road: Naik MRT dan turun di Stasiun Orchard atau Somerset. 
 
Klook Pro-Tip: Jangan lewatkan kesempatan untuk mencoba es krim potong khas           
Singapore yang banyak dijual di Orchard Road ya! Harganya cukup terjangkau kok, hanya             
S$1.20 (~Rp 12.000). 
 
Hari Keempat – Central Catchment Nature Reserve: Menyatu        
dengan Alam di Singapore 
 
Setelah menghabiskan waktu liburanmu di area kota, habiskan hari terakhirmu di Singapore            
dengan berwisata alam. Kunjungi daerah Central Catchment Nature Reserve dan pilih           
aktivitas yang cocok untuk kamu: Bertemu dengan satwa liar di Singapore Zoo dan River              
Safari atau menjelajahi Waduk MacRitchie yang asri.  
 

 
Image credit: Klook 

 
Untuk yang sedang berliburan dengan keluarga, banyak sekali pilihan wisata Singapore           
yang ramah keluarga. Salah satu pilihannya adalah Singapore Zoo. Sebagai salah satu            
lingkungan margasatwa terbaik di dunia, kebun binatang ini merupakan rumah bagi lebih            

 

https://tripzilla.sg/external-links/view/9010
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dari 2,800 binatang dan sekitar 300 spesies mamalia, burung serta reptil. Kunjungan ke             
Singapore Zoo tentunya akan sangat menarik sekaligus edukatif.  
 
Klook Pro-Tip: Beli tiket masuk Singapore Zoo kamu disini dan kamu bisa hemat hingga              
S$7 (~Rp 70,000) lo!  
 
Jika kamu ingin lebih dekat dengan satwa liar di Singapore Zoo, kamu bisa bersarapan              
bersama mereka juga! Pesan paket sarapan di Singapore Zoo melalui Klook seharga S$23             
(~Rp 234.000) dan kamu bisa menyantap makanan sambil ditemani hewan-hewan yang           
bebas berkeliaran di sekitarmu!  
 

 
Image credit: Klook  

 
River Safari juga merupakan wisata kebun binatang di Singapura yang bisa kamu pilih.             
Objek wisata yang terletak bersebelahan dengan Singapore Zoo ini menawarkan          
pengalaman berlayar menyusuri sungai yang dihuni oleh satwa liar serta ditumbuhi tanaman            
eksotis bak hutan hujan tropis. Atraksi ini dibuka dari jam 10.00 – 19.00 dengan tiket masuk               
seharga S$30 (~Rp 306.000) tetapi kalau beli tiket dari Klook, kamu bisa menghemat hingga              
S$8 dan membayar hanya Rp 220.000 saja! 
 
Cara ke Singapore Zoo dan River Safari: Naik MRT dan turun di Stasiun Khatib. Lalu,               
keluar dari Exit A dan naik shuttle bus Mandai Khatib yang akan langsung membawa kamu               
ke Singapore Zoo dan River Safari. 
 

 

https://tripzilla.sg/external-links/view/9011
https://tripzilla.sg/external-links/view/9010
https://tripzilla.sg/external-links/view/9012
https://tripzilla.sg/external-links/view/9012
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Waduk MacRitchie | Image credit: Geoff Whalan 

 
Ada juga wisata alam Singapore Waduk MacRitchie yang merupakan bendungan tertua di            
Singapore. Waduk ini mencakup area seluas 12 hektar dengan area taman dan hutan             
lindung yang masih asri. Para pecinta alam bisa melakukan pendakian sejauh 11 km             
menyusuri MacRitchie Trails untuk menikmati pemandangan hutan yang tentunya sangat          
langka di tengah kota Singapore yang penuh dengan bangunan pencakar langit. Kalau            
beruntung, kamu bisa bertemu satwa liar seperti monyet, tupai dan kadal saat jalan-jalan di              
sini. 

 

https://www.flickr.com/photos/geoffwhalan/12874252945/in/photolist-kBDUSn-7zVY51-jVGmNM-5sxQYr-o7fnQh-7ETTbC-3dJMv8-JRH5sq-qm3vxM-XbJq4o-3dJNeg-o99vbP-3dJMG8-kBDYvT-5sxQWv-3dJLB8-6eoNSD-5sCejA-SGvUmL-5sxQQr-kBDpEe-a1ZopH-5sCeoN-q4uCVY-rvKMsL-a23hfL-7s32Yr-Xf4Yfk-4rErHL-a23aj3-a23aZj-q4uDFq-3dPcGm-Sp6VWf-3dJLbK-frDxHW-ThrJsr-3dPdH1-SdXYJS-3dJMht-byom7j-frDxBm-5sxQSg-5sxSdB-Vcxeyn-jVJzsQ-jVG41H-7SyLz1-7TtsTF-3dPckA
https://www.flickr.com/photos/geoffwhalan/


 

 Itinerary Wisata Singapore 4H3M Untuk Liburan Hematmu 
 

 

 
TreeTop Walk | Image credit: travel oriented 

 
Untuk pengalaman unik yang hanya bisa kamu temukan di lokasi ini, wajib deh coba              
jalan-jalan di TreeTop Walk. Jembatan gantung setinggi 250 m ini akan mengizinkan kamu             
untuk berjalan di atas pepohonan asri sambil menikmati pemandangan dari atas ketinggian.            
Jangan khawatir soal keamanan, jembatan ini dijamin keselamatannya asal kamu berjalan           
dengan hati-hati dan tidak asal melompat!  
 
Klook Pro-Tip: Agar bisa menikmati perjalananmu di objek wisata Singapore ini, pakailah            
pakaian dan sepatu yang nyaman untuk mendaki. Jangan lupa untuk membawa air minum             
dan jangan sembarangan membuang sampah di sini ya! 
 
Cara ke Waduk MacRitchie: Naik MRT dan turun di Stasiun Caldecott. Keluar dari Exit A               
dan berjalan sepanjang Toa Payoh Rise sampai menuju Thomson Road. Belok kanan dan             
susuri Thomson Road sampai ke Waduk MacRitchie. 
 
Klook Pro-Tip Lain untuk Liburan Hemat dan Asik di Singapore: 

- Singapore yang dijuluki sebagai Negeri Seribu Larangan memiliki beragam aturan          
yang mengatur kebersihan serta tata kotanya. Saat berkunjung ke Singapore,          
ingatlah untuk memperhatikan aturan-aturan tersebut! Jangan sampai didenda        
karena sembarangan membuang sampah atau makan di transportasi umumnya, ya!  

- Sistem transportasi umum di Singapore termasuk salah satu sistem terbaik di dunia.            
Meskipun begitu, biaya menggunakan transportasi publik seperti bus dan MRT          
sangatlah terjangkau mulai dari S$0.77 hingga S$3 (~Rp 7.850 hingga Rp 30.500).            
Jadi, daripada menghabiskan uang untuk menggunakan taksi yang mahal, kamu          
sebaiknya berhemat dan gunakan transportasi umum Singapore yang sudah terjamin          
kualitasnya ini!  

 

https://www.flickr.com/photos/traveloriented/16227134055/in/photolist-qHWiBn-qrvZ4X-8R9hgp-ddsZg-8qfJvQ-gbVLn-8Rcq4J-8RcpZS-8Rcqsb-8R9gpM-8Rcot3-8RcpRj-8Rcr61-8R9h4r-8R9ipc-8R9jfH-8R9gSH-8R9g9t-2Gb376-dCT9jy-2GfjGd-8RcqC5-2GfDSE-2GfpsU-8R9ju4-8RcoHY-8R9g4B-8Rcqoo-8R9fWk-2Gfd3f-2Gb84e-8R9gZ8-2GbgFa-2GbnFM-8R9h8n-4LmRoG-8R9fHt-r9dno-jVJzsQ-2GfokE-2Gb4cF-2Gbe7v-jVG41H-r9cVW-7JGa4r-7JGd8e-8RcqS7-8RcraS-HCuWa4-8R9fCZ


 

 Itinerary Wisata Singapore 4H3M Untuk Liburan Hematmu 
 

 
Nah, sekarang kamu sudah tahu kan itinerary wisata Singapore 4H3M yang bisa dijadikan             
sebagai inspirasi untuk liburanmu! Jangan lupa untuk mengikuti tips-tips hemat di atas dan             
periksa terus harga tiket di Klook sebelum membeli dari tempat lain untuk mendapatkan             
penawaran terbaik ya! Apakah kamu sudah siap untuk berlibur ke Singapore?  

 

https://tripzilla.sg/external-links/view/9013

