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Berbagai Hal Hebat di Bandara Changi
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Kupu-kupu Nasional Singapura
Kupu-kupu Common Rose

pachliopta aristolochiae asteris

TRANSIT DAN TRANSFER HAL-HAL YANG PERLU DIPERHATIKAN

Tersedia dua tur yang dapat
dipilih. Tur Warisan Budaya
membawa Anda melihat masa
lalu dan masa kini Singapura
dengan mengunjungi kawasan
kolonial dan budaya serta dua kali
berhenti sejenak di Merlion Park
dan Kampong Glam.

seberang pemandangan kota
yang megah, Singapore Flyer,
Marina Bay Sands, dan Esplanade.
Berhentilah sejenak lagi di
Gardens by the Bay tempat Anda
akan melihat Supertree ajaib
seperti di dunia Avatar.

Lokasi stan pendaftaran
(Aula Transit)
Jangan keluar dari aula
transit dan datangi stan
terdekat di Terminal 2
untuk mendaftar

Nikmati Tur
Gratis Singapura

Aula transit, antara Ruang
Transfer F dan Skytrain ke
Terminal 3 dekat eskalator
ke Imigrasi Kedatangan
(Lantai 2)

“Tur yang luar biasa dan sangat
informatif” - Dale C

Aula transit, di dekat
Ruang Transfer A dan
Gerbang A1-A8 (Lantai 2)

TUR WARISAN BUDAYA

TUR PEMANDANGAN KOTA

Tur Pemandangan Kota
memperlihatkan modernitas
Singapura dengan perhentian
sejenak di Merlion Park, di
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Untuk informasi lebih
lanjut tentang panduan
LAG, hubungi konter
informasi kami.
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• Cairan, aerosol dan gel harus berada dalam wadah berkapasitas
maksimal masing-masing 100ml.
• Wadah-wadah ini harus berada di dalam kantung transparan
bersegel ukuran 1 liter.
• Segel kantung plastik harus ditutup dengan rapat.
• Setiap orang hanya boleh membawa 1 kantung plastik bersegel.
Kantung bersegel ini harus ditunjukkan kepada petugas di
tempat pemeriksaan.
• Pengecualian diizinkan untuk obat-obatan, makanan bayi dan
makanan spesial lainnya.
• Minuman keras atau cairan lainnya, produk aerosol, dan gel
(lebih dari 100 ml) yang dibeli saat sedang transit atau dari
bandara luar negeri harus tertutup rapat dalam kantung bersegel.

JANGAN TERLALU
PENUH

1 liter

100ml

Panduan untuk Cairan, Aerosol dan
Gel dalam Tas Tangan

90ml
90ml

Jika Anda punya setidaknya 5.5
jam (atau setidaknya 6 jam untuk
Tur Pemandangan Kota) waktu
senggang hingga penerbangan
selanjutnya di Bandara Changi,
ikutilah Tur Gratis Singapura*!

* Untuk mendaftar,
ingatlah untuk tidak
keluar dari aula
transit dan jangan
lewati imigrasi.
Syarat dan ketentuan
lain berlaku.

80ml

70ml

JANGAN
MEMBAWA
WADAH YANG
MELEBIHI 100ML

180ml

• Lihat layar Informasi
Penerbangan untuk
mengetahui gerbang dan
waktu keberangkatan.
• Tibalah di gerbang
keberangkatan setidaknya
30 menit sebelum waktu
keberangkatan.
• Penumpang transfer yang
melewati Imigrasi Kedatangan
tidak bisa masuk ke Aula
Transit hingga mereka cek-in
pada penerbangan selanjutnya.

Tur bus berpemandu 2.5 jam ini
berangkat setiap hari di waktu
tertentu, dan memperkenalkan
pengunjung pada budaya, latar
belakang, seni dan arsitektur
Singapura yang semarak.

maks 100ml

Informasi Penerbangan

200ml
140ml

INFO PENTING PE
Bersantai
Hotel Transit*
Lantai 3
Lelah setelah penerbangan
panjang? Pesanlah kamar
yang nyaman tanpa harus
melewati pemeriksaan
imigrasi.
Ruang Transit*
Lantai 3
Perlu tempat yang tenang
untuk beristirahat atau
melanjutkan pekerjaan?
Maskapai mungkin
menyiapkan fasilitas
lounge eksklusif untuk
Anda. Atau, Anda juga
dapat menggunakan
lounge berbayar.
Lounge Umum*
Lantai 1, Area Umum
Sebagai satu-satunya
lounge di area umum
bandara, The Haven
menawarkan lingkungan
yang menenangkan
bagi pelancong untuk
beristirahat dan bersantai
sebelum, setelah, atau
antar penerbangan. Lounge
ini menawarkan kamar
mandi, ruang tidur serta
berbagai minuman, camilan
dan makanan ringan tanpa
tambahan biaya.
Layanan Rambut &
Kecantikan*
Lantai 3
11.00 - 21.00
Dandani diri Anda dan
keluarlah dengan tampilan
terbaik dengan layanan
rambut & kecantikan Changi.
Layanan Mandi & Spa*
Lantai 3
Datanglah ke lounge
berbayar kami untuk
menikmati mandi,
perawatan kuku,
refleksiologi kaki, terapi
pijat dan gym.

Kolam Renang*
Lantai 3
6.00 - 12.00 pagi
Berenanglah di kolam
atap Hotel Transit Aerotel
sambil menyaksikan
pesawat yang lepas landas
dari landasan.

Bermain
Area Bermain
Area bermain untuk anak
dengan usia 1 hingga 12.
Dek Hiburan
6.00 - 12.00 pagi
Dari Playstation 3 dan
Kinect, inilah pusat
hiburan multimedia
terlengkap Anda.
Seni Interaktif
Aula Transit dan Area Umum
Coba gosokan balok kayu
dan buat cetakan balok
kayu Anda sendiri dengan
berbagai gambar bergaya
budaya populer.
Ruang TV
Keluarga dapat beristirahat
dan mengetahui
perkembangan acara TV
favorit di sofa kami yang
nyaman.

Keluarga
Zona Keluarga
Zona Keluarga memiliki
meja untuk mengganti
popok,ruang perawatan,
area bermain dan saluran
TV kartun untuk anak-anak.
Ruang Perawatan Bayi
Ruang Perawatan Bayi
merupakan ruang
perawatan yang dilengkapi
dengan dispenser air panas
dan meja untuk mengganti
popok.

Bekerja
Pusat Bisnis*
Layanan seperti
pengetikan, pengiriman
dokumen, dan fotokopi
serta faks 24-jam tersedia
di pusat bisnis kami.
Layanan Pertemuan
Pengunjung*
Area Umum
Rasakanlah sambutan yang
hangat dan perpisahan
yang menyenangkan
dengan berbagai layanan
dan tempat bertemu.

Konektivitas
WiFi Gratis
Jelajahi web dengan
akses nirkabel gratis
(#WiFi@Changi)
di Aula Transit.
Pilih #WiFi@Changi
dan ikuti petunjuk
mendapatkan kata sandi
untuk mengaksesnya.
Akses Internet Gratis
Bandara Changi memiliki
550 stan Internet yang
bisa diakses sepanjang
hari. Atau, Anda dapat
login di workstation
Internet gratis kami
dengan laptop Anda.
Tempat Pengisian Daya
Perangkat Portabel Gratis
Isi daya ponsel dan
perangkat Anda dengan
lebih dari 800 port USB
dan soket daya universal.
Aplikasi iChangi
Unduh aplikasi iChangi
HD untuk mengetahui
info penerbangan realtime, penawaran, belanja
dan bersantap di Bandara
Changi.

NGUNJUNG
Fasilitas

Layanan

Area Istirahat Gratis
Duduk atau tidur sejenak
di kursi tidur yang nyaman
dan terletak di sejumlah
tempat paling tenang di
Bandara Changi.

Speedpost@Changi*
Kini Anda dapat
mengirimkan barang
bawaan yang tidak boleh
dibawa masuk ke pesawat
karena batasan keamanan
atau ketidaksesuaian
dengan panduan Cairan,
Aerosol dan Gel (LAGs).
Kios ini terletak di lokasi
strategis di dekat gerbang
keberangkatan.

Pengembalian PPN
Minta pengembalian
PPN menggunakan kios
swalayan eTRS (electronic
tourist refund scheme).
Kotak Pos
Aula Transit dan Area Umum
Masukkan surat Anda
dalam kotak SingPost atau
konter informasi yang
terletak di Aula Transit
Keberangkatan.

Area Merokok
Perokok bisa menuju Area
Merokok khusus di dalam
dan di luar ruangan di
sekitar bandara.
Ruang Ibadah
Saat Anda perlu beribadah
dengan tenang, pergilah ke
ruang ibadah kami

Kantor Pos*
Area Umum
9.00 - 18.00
(Tutup pada Sab, Ming & LN)
Layanan pos tersedia di
kantor pos di Aula Cek-in
Keberangkatan.

Semua fasilitas dan layanan terletak di aula transit kecuali dinyatakan sebaliknya.
* Dikenakan biaya
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Selama di luar jam operasional, penumpang
dapat berjalan menggunakan travelator
antar-terminal yang terletak di sepanjang
Aula Transit Keberangkatan
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Beroperasi mulai 5.00 pagi hingga
2.30 pagi
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Skytrain yang menghubungkan
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B-E Bus Antar-jemput
menghubungkan T2 (Gerbang E)
dan T3 (Gerbang B) di transit
Beroperasi mulai 5.00 pagi hingga
2.30 pagi
Selama di luar jam operasional, penumpang
dapat berjalan menggunakan travelator
antar-terminal yang terletak di sepanjang
Aula Transit Keberangkatan

E8

Bus Antar-jemput ke T4
Beroperasi 24-jam
Lewati imigrasi dan naik bus di
Pintu 1 pada Aula Kedatangan T2 di
Area Umum
Silakan coba aplikasi iChangi kami
dan kunjungi changiairport.com untuk
mengetahui pembaruan terkini terkait
prosedur transfer

BANDA R A CH A N G I : S U RGA PA RA PEMB ELAN JA
The Fashion Gallery

Sebagai pelabuhan gaya bagi fashionista sejati,
The Fashion Gallery adalah toko mewah dengan
banyak merek yang menyediakan aksesori paling
trendi seperti tas, sepatu dan perhiasan dari merek
fesyen ternama dunia.

Shilla Beauty Loft

Menghadirkan pengalaman belanja terbaik
yang unik di Shilla Beauty Loft. Pengunjung
akan disuguhi layanan kecantikan dari berbagai
merek perawatan kulit mewah seperti Chanel,
Dior, La Prairie dan SK-II.

ZARA Duplex

Sejak ZARA membuka toko pertamanya di kota
pantai A Coruña di Spanyol, waralaba fesyen ini
telah meraih kesuksesan demi kesuksesan dengan
lebih dari 2000 toko di seluruh dunia. Jadi, pastikan
Anda menyempatkan mampir ke tokonya
di Bandara Changi.

Kartu Changi Rewards

Kartu Hadiah Changi

Dapatkan diskon belanja hingga 3% dan hadiah menarik
lain ketika Anda belanja dan bersantap di Bandara
Changi – hanya dengan kartu Changi Rewards.

Jadilah orang pertama yang memukau yang terkasih
dengan Kartu Hadiah Changi yang memiliki 4 desain
unik Bandara Changi — Hujan Kinetis T1,
Papan Info Penerbangan T2, Langit-langit T3
dan Awan Mahkota Bunga T4. Ketahui lebih lanjut
di www.iShopChangi.com/giftcard dan dapatkan
semuanya sekarang!

Belum jadi anggota? Dapatkan kartunya GRATIS di
semua counter Changi Rewards, counter Informasi
Bandara dan outlet yang berpartisipasi hari ini.

PANDUAN BERBELANJA & BERSANTAP
Ambil selebaran Berbelanja & Bersantap Anda
di counter informasi dan stan khusus di sekitar
Bandara Changi untuk mengetahui:
Outlet Belanja
dan F&B di
setiap terminal

Peta Aula Transit
untuk memandu
Anda berkeliling

Ide hadiah
menarik untuk
orang terkasih

Anda juga dapat
mengunduh versi file
Shop & Dine! Cukup pindai
kode QR di atas
ini atau kunjungi
changiairport.com/guides.

PILIHAN PENGUNJUNG
Cari tahu apa pendapat pengunjung tentang pengalamannya di Changi melalui
TRANSIT

UMUM

Kolam Renang dengan Jacuzzi
6.00 hingga 12.00 pagi

Kreasi Hujan Kinetis
24 Jam

“Pemberhentian yang menyegarkan setelah perjalanan
jarak jauh” - PeakinDarien

“Sungguh luar biasa” - Aseem A

TRANSIT

TRANSIT

Sunflower Garden
24 Jam

Orchid Garden
24 Jam

“Pesona Bunga Matahari yang Memukau” - MaxManila

“Tempat yang damai” - WayneAP

TRANSIT

UMUM

Movie Theatre
24 Jam

The Slide @ T3
12.00 hingga 22.30

“Cara terbaik untuk bersantai” - Isaac V

“Sesuatu yang sedikit berbeda” - Andrew M

Penilaian dari
dinilai akurat pada Juni 2018. Cari tahu lebih
lanjut di tripadvisor.com.sg.
Meskipun setiap upaya telah dilakukan agar informasi dalam brosur ini akurat
pada saat pencetakan (Juni 2018), Changi Airport Group (Singapore)
Pte. Ltd. tidak akan bertanggung jawab atas ketidakpuasan, kerugian,
kehilangan, cedera atau ketidaknyamanan yang diakibatkan isi brosur ini.
Hak Cipta © Changi Airport Group (Singapore) Pte. Ltd. 2018. Semua hak
dilindungi undang-undang.

Terhubung dengan kami di media sosial

@ChangiAirport

Lihat ulasan kami di TripAdvisor

youtube.com/changiairport

