
 

 Tips Jitu Liburan Hemat ke Hong Kong dan Rincian Biayanya 
 

Sebagai salah satu kota dengan biaya hidup termahal di dunia, wajar saja kalau untuk              
berlibur ke Hong Kong membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Meskipun begitu, jangan            
jadikan biaya sebagai penghalang bagi kamu yang ingin menjelajahi Hong Kong.  
 
Ada beberapa tips dan trik yang bisa kamu ikuti untuk memaksimalkan liburan di Hong Kong               
tanpa harus merogoh kocek dalam-dalam. Perhatikan panduan liburan hemat ke Hong Kong            
berikut dan jangan lupa catat tips-tips ini ya! 

Tiket Pesawat 
Hong Kong International Airport merupakan bandara tersibuk keempat di Asia yang           
melayani beberapa maskapai penerbangan dengan rute langsung dari Indonesia seperti          
Garuda Indonesia, Cathay Pacific dan China Airlines. Biaya penerbangan langsung dari           
Jakarta ke Hong Kong dengan maskapai-maskapai tersebut berkisar antara lima hingga           
delapan juta rupiah.  
 

 
Image credit: Hong Kong International Airport 

https://www.instagram.com/p/BDp2IhbjdaD/?taken-by=hongkongairport
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Biaya tiket penerbangan langsung ini memang tergolong cukup mahal tapi jangan putus asa             
dahulu. Salah satu cara yang bisa kamu lakukan untuk mensiasati dan menekan biaya             
liburan ke Hong Kong adalah dengan menaiki penerbangan tidak langsung dan berburu tiket             
pesawat murah.  
 
Maskapai penerbangan seperti Malaysia Airlines menawarkan rute penerbangan dari         
Jakarta ke Hong Kong via Kuala Lumpur dengan harga mulai dari tiga juta rupiah. Selain itu,                
kamu juga bisa berburu tiket murah dari maskapai penerbangan budget seperti Air Asia (via              
Kuala Lumpur) dan Scoot (via Singapura) dengan harga mulai dari 2,3 juta rupiah. 

Konektivitas  
Sebagai salah satu kota dengan tingkat konektivitas tertinggi di dunia, wajar saja kalau             
kamu bisa menemukan banyak spot Wi-Fi gratis di Hong Kong. Tempat-tempat umum            
seperti pusat perbelanjaan, objek wisata, taman dan transportasi umum biasanya          
menyediakan fasilitas Wi-Fi gratis untuk jangka waktu terbatas. Kamu bisa menemukan           
lokasi hotspot Wi-Fi Hong Kong di sini.  
 
Meski terdapat beberapa spot Wi-Fi gratis di Hong Kong, tentunya akan sangat merepotkan             
kalau harus mencari koneksi Wi-Fi setiap kali kamu ingin mencari informasi untuk perjalanan             
liburanmu di sana. Alternatifnya adalah untuk menggunakan paket data roaming          
internasional, tapi biayanya dijamin bakal mahal banget deh!  
 
Supaya tetap bisa hemat dan mencari informasi secara praktis, lebih baik menyewa            
perangkat Wi-Fi 4G jika kamu berlibur dalam grup. Perangkat Wi-Fi ini bisa bisa dibagi              
dengan orang lain dalam grup berliburmu dan kamu bisa menikmati akses internet            
berkecepatan tinggi di sepanjang perjalananmu.  

Klook Pro-Tip: Pesan perangkat Wi-Fi 4G kamu sebelum keberangkatan dan pada saat            
kamu mendarat, kamu bisa langsung mengambilnya di Bandara. Dengan modal 43 HKD            
(~Rp 76.400) per hari, kamu bisa menikmati konektivitas terus menerus untuk hingga lima             
perangkat! Hemat dan praktis kan? 

 
Bagi para solo traveller yang membutuhkan paket data untuk mencari informasi berlibur dan             
agar bisa tetap eksis di media sosial, akan lebih hemat kalau kamu membeli kartu sim 3G                
lokal. Paket data tanpa batas dengan koneksi internet yang cepat bisa kamu nikmati dengan              
menggunakan kartu sim lokal.  
 
Sama seperti menyewa perangkat Wi-Fi, kamu bisa memesan kartu sim 3G-mu melalui            
Klook dan mengambilnya saat kedatangan di bandara Hong Kong. Dengan hanya 53 HKD             
(~Rp 94.000), kamu sudah bisa puas menggunakan internet dengan kartu sim 3G ini             
sepanjang liburanmu.  
 
 

https://www.wi-fi.hk/en/HotspotLocation
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Hong Kong Express Train | Image credit: Klook 

 
Klook Pro-Tip: Gunakan Hong Kong Express Train, mode transportasi paling nyaman,           
murah dan cepat untuk menuju ke pusat kota dari Bandara Internasional Hong Kong. Selain              
menghemat hingga 30 HKD (~Rp 53.200), kamu tidak perlu menukarkan tiket fisik dan             
cukup menggunakan QR code yang kamu dapatkan dari Klook untuk menaiki kereta ini.             
Praktis banget!  
 
Jika kamu berencana untuk mengunjungi Hong Kong saat libur lebaran mendatang, nikmati            
diskon spesial dari Klook dengan kode promosi BEDUG350. Dapatkan diskon 7% hingga Rp             
350.000 tanpa minimum transaksi saat memesan melalui aplikasi mobile Klook.  

Akomodasi 
Ada dua hal yang perlu kamu ketahui mengenai kamar hotel di Hong Kong: mahal dan               
sempit. Maklum saja, biaya hidup yang tinggi dan keterbatasan lahan membuat harga            
properti meroket di Hong Kong sehingga hotel pun terkena imbasnya dalam hal ukuran dan              
harga.  
 

https://tripzilla.sg/external-links/view/11272
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Salah satu hotel kapsul di Hong Kong | Image credit: Klook 

 
Untuk menginap di hotel berbintang tiga dengan kamar yang berukuran relatif kecil saja,             
kamu harus siap mengeluarkan biaya sekitar 500 hingga 700 HKD (~Rp 886.000 hingga Rp            
1.240.000) per malam. Kalau mau menghemat, kamu sebaiknya memilih alternatif          
akomodasi lain yang lebih murah seperti hostel dan Airbnb. Harga kamar hostel berkisar             
antara 150 hingga 350 HKD (~Rp 266.000 hingga Rp 620.000) sedangkan Airbnb tipe            
kamar pribadi untuk 2 orang memasang tarif seharga 250 hingga 350 HKD (~Rp 443.000             
hingga Rp 620.000) per malam. 
 
Klook Pro-Tip: Terkadang kamu juga bisa mendapatkan promo-promo spesial kalau          
melakukan direct booking di situs resmi akomodasi pilihanmu lho! Jadi jangan lupa untuk             
cek dan bandingkan harga hotel dari berbagai situs pemesanan akomodasi untuk           
mendapatkan penawaran harga terbaik. 
 
Baca Juga: 10 Destinasi Liburan Hong Kong untuk Keluarga yang Wajib Kamu Kunjungi 

Transportasi 
Saat berwisata di Hong Kong, kamu tidak perlu khawatir dan pusing memikirkan            
transportasi. Kota ini memiliki sistem transportasi umum yang terpadu, efisien dan aman.            
Bahkan, Hong Kong meraih gelar kota dengan sistem transportasi umum terbaik dunia pada             
tahun 2017 lho!  
 

https://tripzilla.sg/external-links/view/11274
https://www.tripzilla.id/klook-destinasi-liburan-hong-kong/4500
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Peta kereta MTR Hong Kong | Image credit: Klook 

 
Mode transportasi umum utama di Hong Kong adalah Mass Transit Railway (MTR). Sistem             
kereta MTR ini menghubungkan 4 distrik utama kota Hong Kong yaitu Hong Kong Island,              
Kowloon Peninsula, New Territories dan Lantau Island. Biaya transportasi dengan          
menggunakan kereta MTR juga cukup terjangkau dengan harga berkisar antara 5 – 50 HKD             
(~Rp 3.500 – 89.000) untuk sekali jalan.  
 

 
Kereta trem Hong Kong | Image credit: Klook 

 
Agar lebih praktis dan hemat, kamu bisa menggunakan kartu turis Octopus untuk perjalanan             
lebih dari satu hari. Kartu ini menawarkan diskon khusus untuk setiap perjalanan dengan             
kereta MTR. Pembayaran mode transportasi lain seperti kereta trem dan bus juga bisa             
dilakukan dengan menggunakan kartu turis Octopus. Selain itu, kartu multifungsi ini bisa            
kamu pakai untuk berbelanja dan membayar makanan lho! 
 
Selain kartu turis Octopus, kamu juga bisa menggunakan MTR Tourist Day Pass yang             
memberikan akses kereta MTR secara unlimited selama 24 jam. Hanya cukup dengan            
membeli tiket ini dengan harga 65 HKD (~Rp 116.000), kamu sudah bisa puas menjelajahi              
berbagai sudut kota Hong Kong.  
 

https://tripzilla.sg/external-links/view/11275
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Klook Pro-Tip: Supaya liburan hemat ke Hong Kong kamu semakin praktis, gunakan paket             
tiket Hong Kong Airport Express Train + MTR Travel Pass untuk 3 hari ini.  

Destinasi wisata 
Sebagai salah satu destinasi wisata favorit turis mancanegara, Hong Kong memiliki           
beragam objek wisata yang bisa kamu kunjungi mulai dari wisata alam, belanja, kuliner, seni              
hingga theme park!  
 

 
Pemandangan Hong Kong dari Victoria Peak | Image credit: Klook 

 
Objek wisata alam di Hong Kong seperti Victoria Peak, Victoria Harbour dan Dragon’s Back              
bisa kamu kunjungi secara gratis. Tidak ada biaya tiket masuk dan kamu hanya cukup              
membayar biaya transportasi untuk menuju ke objek wisata tersebut. Kamu juga tidak perlu             
mengeluarkan biaya apa pun jika ingin berkunjung ke pasar-pasar malam yang terkenal di             
Hong Kong seperti Ladies’ Market dan Temple Street Night Market.  
 

https://tripzilla.sg/external-links/view/11278
https://tripzilla.sg/external-links/view/11278
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Ngong Ping | Image credit: Klook  

 
Saat berada di Hong Kong, sempatkan waktu untuk mengunjungi Ngong Ping di Lantau             
Island. Kamu bisa menikmati pemandangan alam sekaligus mempelajari kebudayaan Hong          
Kong di sini. Beberapa objek wisata di area bukit Ngong Ping yang asri adalah patung               
Buddha Tian Tan, Biara Po Lin, Desa Ngong Ping dan Piazza Ngong Ping.  
 

 
Jalur VIP Klook di Ngong Ping | Image credit: Klook  
 
Klook Pro-Tip: Untuk mencapai puncak Ngong Ping, kamu bisa menaiki cable car yang             
akan menyuguhkan pemandangan alam menakjubkan di sepanjang perjalanan. Dapatkan         
tiket diskon cable car Ngong Ping 360 dari Klook dan kamu bisa hemat hingga 15 HKD (~Rp                 

https://tripzilla.sg/external-links/view/11280
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27.000). Selain itu, kamu bisa melewati jalur VIP Klook dan tidak perlu antri panjang untuk               
menaiki cable car saat membeli tiket Ngong Ping 360 melalui Klook!  
  

 
Hong Kong Disneyland | Image credit: Klook 

 
Liburan ke Hong Kong juga tidak lengkap kalau tidak mengunjungi salah satu theme park              
yang sudah mendunia di sana. Meskipun tiket masuk ke theme park tergolong mahal, kamu              
tidak perlu mengurungkan niat untuk berkunjung. Salah satu tips hemat yang bisa kamu ikuti              
agar biaya masuk theme park tidak menguras seluruh isi dompet kamu adalah berburu dan              
membeli tiket promosi. 
 
Klook Pro-Tip: Kamu bisa mendapatkan paket-paket murah dan harga promosi untuk           
berbagai destinasi wisata Hong Kong di Klook. Cek dan pastikan kalau kamu selalu             
up-to-date dengan penawaran terbaik dari Klook ya!  
 
Meskipun harga resmi tiket Hong Kong Disneyland dijual dengan harga 619 HKD (~Rp             
1.105.000), kamu bisa mendapatkan diskon hingga 90 HKD (~Rp 161.000) saat membeli            
tiket Hong Kong Disneyland melalui Klook lho! Hal ini juga berlaku untuk tiket Ocean Park               
seharga 480 HKD (~Rp 857.000) yang bisa kamu dapatkan dengan diskon hingga 76 HKD              
(~Rp 136.000) melalui Klook. Tips ini wajib kamu catat deh untuk menikmati liburan hemat              
ke Hong Kong! 
 
Baca Juga: 5 Taman Bermain & Theme Park di Hong Kong untuk Liburan yang Seru 

https://tripzilla.sg/external-links/view/11280
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https://www.tripzilla.id/klook-theme-park-di-hong-kong/4967
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Jalan-jalan ke Macau dari Hong Kong 
Macau yang berada hanya satu jam perjalanan kapal dari Hong Kong bisa menjadi             
tambahan destinasi wisata bagi kamu yang akan berlibur ke Hong Kong. Kamu bisa             
menghabiskan satu atau dua hari untuk menjelajahi kota pelabuhan yang kental dengan            
arsitektur peninggalan Portugis ini. Kalau kamu ingin lebih menghemat biaya, kamu juga            
bisa menaiki kapal feri dari Hong Kong ke Macau dan membeli tiket pesawat murah pulang               
dari Macau untuk menekan biaya berlibur lho!  
 
Klook Pro-Tip: Agar tidak perlu khawatir kehabisan tiket, kamu bisa memesan tiket feri             
secara online. Selain lebih praktis, kamu bisa hemat hingga 74 HKD (~Rp 132.800) jika              
memesan tiket feri di sini!  
 
Di Macau, kamu bisa mengunjungi beragam objek wisata peninggalan bersejarah Portugis           
seperti Ruins of St. Paul’s, Senado Square dan Benteng Guia. Selama berada di kota yang               
dijuluki sebagai “Las Vegas-nya Asia” ini, sempatkan juga untuk mengunjungi kasino dan            
pusat hiburannya yang terkenal.  
 

 
Gondola ala Venice di The Venetian Macau | Image credit: Klook 

 
Salah satu kasino dan pusat hiburan yang paling ikonik di Macau adalah The Venetian              
Macau. Selain kasino, resor bergaya Venesia ini menawarkan beragam pilihan bagi kamu            
yang ingin makan dan berbelanja secara puas. Bahkan, kamu bisa menaiki gondola            
menyusuri kanal-kanal indah ala Venesia di sini lho!  
 
Klook Pro-Tip: Dapatkan tiket atraksi gondola di The Venetian Macau di sini. Saat             
memesan tiket ini dari Klook, kamu bisa mendapatkan penawaran spesial berupa diskon            
sebesar 26 HKD (~Rp 46.800) lho! 
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Makanan 
Sebagai salah satu destinasi wisata kuliner yang populer, Hong Kong menawarkan banyak            
pilihan makanan lokal yang lezat. Menu andalan khas Hong Kong yang wajib kamu cicipi              
adalah dim sum. Jangan lewatkan kesempatan untuk mencoba charsiew bao (bakpao isi            
daging panggang), siew mai (pangsit tim isi udang dan babi) dan harkow (pangsit udang)              
saat sedang di Hong Kong.  
 

 
Image credit: Klook  

 
Harga per porsi dim sum bervariasi mulai dari 15 HKD (~Rp 26.700) hingga 50 HKD (~Rp                
89.000) tergantung pada restoran. Untuk mencicipi dim sum enak dengan harga terjangkau,            
kunjungi Tim Ho Wan dan Lin Heung Tea House.  
 
Agar bisa menikmati dim sum seperti penduduk lokal, ikuti paket Sarapan Sosial Dim Sum              
ini. Hanya dengan membayar 200 HKD (~Rp 356.000), kamu bisa mempelajari lebih banyak             
tentang budaya kuliner Hong Kong dari pemandu lokal sambil makan dim sum dengan             
sepuas hati.  
 
Klook Pro-tip: Untuk teman-teman Muslim yang ingin mencoba dim sum, langsung saja            
menuju ke Islamic Centre Canteen yang merupakan satu-satunya tempat makan dim sum            
halal di Hong Kong. Tempat ini berada 10 menit dari Exit A Stasiun MTR Causeway Bay. 
 
Selain dim sum, hidangan khas Hong Kong seperti wonton noodle, egg tart, pineapple bun,              
French toast ala Hong Kong serta minuman teh susu khas Hong Kong juga disajikan di cha                
chaan teng. Harga makanan di restoran-restoran lokal ini cukup terjangkau dengan harga            
sekitar 10 HKD (~Rp 17.800) hingga 35 HKD (~Rp 62.300). Beberapa cha chaan teng yang               
bisa kamu datangi termasuk Australia Dairy Company, Honolulu Cafe dan Kam Wah Cafe. 
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Total Rincian Biaya 
Berikut ini rincian budget untuk liburan hemat ke Hong Kong selama 4H3M (sudah termasuk              
ke Hong Kong Disneyland lho!): 
 
Tiket pesawat – Rp 2.300.000 
Akomodasi – Rp 1.200.000 (@Rp 400.000 per malam) 
Transportasi – Rp 600.000 (termasuk tiket Airport Express Train + MTR Travel Pass) 
Tiket atraksi – Rp 1.500.000 (termasuk tiket Hong Kong Disneyland) 
Makan – Rp 900.000 (@Rp 225.000 per hari) 
Total – Rp 6.500.000 
 
Biaya tambahan (opsional): 
Paket internet  – Rp 300.000 (untuk perangkat Wi-Fi selama 4 hari) atau Rp         
100.000 (untuk kartu sim 3G lokal) 
Tiket kapal ke Macau  – Rp 540.000 
Total  – Rp 7.340.000 atau Rp 7.140.000 
 
Jangan lupa, kalau kamu berencana untuk mengunjungi Hong Kong atau destinasi lain saat             
libur lebaran ini, kamu bisa menikmati diskon spesial dari Klook lho! Dengan kode promosi              
BEDUG350, kamu bisa mendapatkan diskon 7% hingga Rp 350.000 tanpa minimum           
transaksi. Kamu hanya perlu memesan melalui aplikasi mobile Klook dan kamu bisa            
menikmati penawaran khusus dari Klook ini! Promosi ini tentunya sangat menarik dan pas             
banget buat kamu yang ingin menghemat saat liburan mendatang. 
 
Sekarang kamu sudah tahu kan tips dan trik untuk menikmati liburan hemat ke Hong Kong.               
Jangan lupa, kalau mau lebih hemat pada saat berlibur, beli paket-paket liburanmu dari             
Klook. Semoga panduan ini bisa menjadi inspirasi perjalananmu ya!  
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