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Seperti apa isi buku ini??
Buku ini adalah sebuah buku panduan 
perjalanan ke luar negeri atau semacam 
buku literatur traveling dan bukan 
buku catatan perjalanan penulis. 

Sebagai pembeda, pada buku catatan per-
jalanan, isi buku lebih mengarah pada apa 
yang di lihat dan kemudian di catat si pe-
nulis sehingga petunjuk atau arahan ter-
batas pada apa yang di lakukan si penulis. 

Sementara pada buku Travel City ini, ada 
beberapa pilihan alternatif petunjuk, se-
hingga siapapun bisa memilih tanpa ha-
trus mengikuti apa maunya si penulis. 

Untuk siapa buku ini??
Buku Travel City ini dapat di gunakan oleh 
siapa saja, baik oleh backpacker, traveler, 
flashpacker atau apalah gaya bertraveling 
Anda.
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Apa saja isi buku ini??
Buku Travel City berisi panduan untuk me-
rencanakan sendiri jalan-jalan ke kota dan 
tempat di Asia Tenggara yang di lalui lang-
sung rute penerbangan Air Asia dari kota-
kota di Indonesia. Isi buku ini terdiri dari 
8 bab yang setiap babnya mengupas ber-
bagai macam informasi dan data penting 
lainnya. 

3 bab pertama (City’Plan, City’ Prepare dan 
City’Stuff) membahas mengenai apa dan 
bagaimana serta apa saja yang harus di-
persiapkan sebelum Anda berangkat. Pada 
bab 4 (City’Destinasi), isi buku mengupas 3 
tempat tujuan Travel’City  yaitu kota Bang-
kok, pulau Penang di Malaysia dan kota 
Saigon (Ho Chi Minh) di Vietnam, serta 
bonus informasi pulau Phuket. Ada peta 
petunjuk di setiap kota mengenai tempat 
yang menarik untuk di kunjungi. Juga ada 
rancangan itinerary guna memudahkan 
Anda menentukan jadwal aktifitas.

Bab 7 (City’Budget) mengenai hitungan bu-
jet per-kota. Sementara pada bab 8 berisi 
informasi alamat kedutaan dan juga no-
mor penting serta di akhiri dengan tulisan 
penutup dan profil tentang penulis.

Ada daftar isinya??
Kota dan pulau yang di bahas di buku 
Travel City adalah kota Bangkok dan pulau 
Phuket di Thailand, Georgetown di Penang 
Malaysia dan Saigon di Vietnam.

Daftar isi

Pro’city’log     

Rencana Perjalanan  (City Plan)

Memilih tempat tujuan   

Merancang waktu    

Menentukan dana   

Persiapan Awal (City Prepare)

�0 Panduan persiapan   

Menyusun itinerary  

Dollar Vs mata uang lokal    

Menyiapkan paspor  

Perlengkapan (City Stuff )

Tas yang akan di gunakan   

Pakaian dan perlengkapan mandi  

Fotografi,  laptop dan alat hiburan  

Daftar barang     

Kota tujuan (City Destinasi)

Bangkok

Ulasan di mulai dari sejarah kota Bangkok, cara 

menuju Bangkok, transportasi dari bandara menu-

ju pusat kota, daftar penginapan di kawasan turis 

Khaosand Road, wisata kuliner apa saja yang wajib, 

ulasan mengenai  objek wisata di Bangkok,  itiner-

ary selama di Bangkok, perhitungan dana yang ha-

rus di siapkan, kurs mata uang Thailand, serta be-

berapa tips yang sangat berguna. 

Hal 1-14

Hal 15-30

Hal 31-48

Hal 49-114

i  - viii
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Penang

Di bagian ini ulasan di awali dengan sejarah Pe-

nang, cara menuju Penang, transportasi dari ban-

dara menuju pusat kota, daftar penginapan di ka-

wasan turis jalan Lebuh Chulia, wisata kuliner apa 

saja yang wajib di coba, ulasan mengenai objek 

wisata di Penang, Itinerary selama di Penang, perhi-

tungan dana yang harus di siapkan, kurs mata uang 

Malaysia, serta beberapa tips yang sangat berguna.

Saigon

Bagian ini mengulas bagaimana cara menuju Sai-

gon, transportasi dari bandara menuju pusat kota, 

daftar penginapan di kawasan backpacker Bue 

Vinh, wisata kuliner apa saja yang wajib dicicipi, 

ulasan mengenai  tur ke Cao dai, Cu Chi Tunnel dan 

sungai Mekong, Itinerary selama di Saigon, perhi-

tungan dana yang harus di siapkan, kurs mata uang 

Vietnam, serta beberapa tips yang sangat berguna.

Phuket

Informasi sekilas tentang Phuket, cara menuju 

Phuket, akomodasi di Phuket, objek Wisata di 

Phuket.  

   

Dana yang di perlukan (City Budget)

 
 
Penutup  
Tentang penulis  

Hal 173-230

Hal 231-250

Hal 251-270

Hal 271-280

Hal 115-172

Pilih kota mana??
Bangkok atau Saigon??, Penang atau 
Phuket??? tak perlu bingung semua infor-
masi mengenai kota-kota tersebut ada di 
buku Travel City.
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Apa kelebihan buku ini adanya 
petunjuk peta yang cukup membantu Anda  
meminimalis salah arah atau tersesat. 
Contoh peta untuk Anda yang berencana 
melakukan aktifitas keliling kota dengan 
berjalan kaki (walking tour). Halaman di 
samping ini adanya di bagian kota Penang 
(hal 115-172).

Ada peta bersama rute dan objek-objek wi-
sata yang bisa di lihat. Ada juga perkiraan 
durasi waktu tempuhnya. Rute 2 tur jalan kaki (walking tour)

Dari Masjid Kapitan keling Anda bisa 
melanjutkan perjalanan ke 10) King Street 
Temple - 11) Goddes of Mercy Temple - 12) 
St George’s Church - 13) Penang State Mu-
seum - 14) Cathedral of the Asumption - 15) 
Court Buildings - 16) Town Hall - 17) City 
Hall - 18) War Memorial - 19) Fort Corwal-
lis - 20) Clock Tower - Church Street Pier 
- I. Tidak jauh dari Clock Tower ada bus 
menuju Pengkalan Weld (2-3 menit), atau 
jika ingin berjalan kaki dapat  ditempuh 
kira-kira 10 menit. dari Church Street Pier 
- I Anda tinggal berjalan kaki 2-3 menit ke 
Pengkalan Weld dan Anda bisa kembali ke 
penginapan dengan bus Rapid Penang. 

Durasi Waktu : 3 
- 4 jam (+1-2 jam 

untuk pencinta 
fotografi)

Tujuan utama : 
Goddes of Mercy 
Temple - Cheong 
Fatt Tze Mansion 

(Gratis naik feri 
dari Pengkalan 

Weld - Butterworth, 
Butterworth - Peng-

kalan Weld mem-
bayar RM 1.20).
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kapai seperti Air Asia sering menawarkan 
kursi pesawat dengan harga yang sangat 
menghemat. Tiket dengan harga murah 
ini bisa didapat jika Anda memesan atau 
membelinya jauh hari. Tetapi frekwensi 
penerbangan di atas masih terbatas, se-
hingga Anda tidak bisa membuat banyak 
pilihan soal waktu keberangkatan. 

Maskapai penerbangan Air Asia secara 
berkala sering memberikan promo harga 
tiket yang murah.  Untuk mendapatkan 
tiket murah ini Anda harus sering meman-
tau situs Air Asia, dan umumnya promo 
tiket murah ini ada masa berlakunya serta 
waktu penerbangannya sudah ditentukan. 
Seperti pada promo Air Asia di atas ini, un-
tuk pembelian tiketnya sudah di jadwalkan 
yaitu dari mulai 10 - 21 Maret dan jadwal 
terbangnya adalah pada tanggal 22 Juni 
hingga 25 Agustus 2010. 

Dari Bandara ke penginapan

Ada berbagai macam transportasi yang bisa 
di gunakan menuju pusat kota atau area 
turis di kota Bangkok yaitu dengan men-
gunakan taksi, bus bandara, bus umum, 
limousine service atau kendaraan jemputan 
dari hotel. 

Bus bandara sendiri ada 2 macam yaitu :
Bus khusus (express way bus) yang 
langsung menuju tujuan di sesuaikan 
dengan rute (tanpa berhenti di halte 
sepanjang perjalanan), 

•

Jika Anda beren-
cana menginap di 
daerah Khaosan 
Road dan ingin 
menggunakan taksi, 
cara menghemat 
pengeluaran adalah 
dengan berbagi 
ongkos (sharing 
cost) dengan para 
traveler yang bisa 
Anda temui di 
bandara.

Tips

Bus umum (public bus) yang juga mem-
punyai rute tertentu tetapi banyak 
berhenti untuk mengambil dan menu-
runkan penumpang.  

Ada juga beberapa rute lainnya se-per-
ti ke Pattaya, Nongkhai serta beberapa 
rute lainnya yang di buku ini tidak akan 
di bahas karena akan lebih fokus ke rute 
tujuan dalam kota. Untuk menuju pusat 
kota setelah menyele-
saikan urusan imigrasi 
dan bagasi, Anda tinggal 
mengikuti petunjuk arah 
menuju tempat di mana 
bus bandara ini menung-
gu. 

Siapkan uang untuk tik-
et yang akan di tagih oleh 
kondektur bus setelah 
Anda berada di atas bus. 
Sementara bus terakhir 
dari bandara adalah pukul 22.00 malam. 
Lewat dari itu Anda bisa mengunakan tak-
si. Lamanya perjalanan bus dari bandara 
hingga pusat kota biasanya memakan wak-
tu kurang lebih 1 hingga 1,5 jam tergan-
tung situasi dijalanan apakah lancar atau 
macet. Dan penumpang tidak diperkenan-
kan untuk berhenti disembarang tempat. 

Selain bus bandara, sarana lain menuju 
hotel adalah  mengunakan taksi. Lalu se-
berapa amankah mengunakan taksi di 
Bangkok, mengingat ada cerita pengemudi 
taksi di Bangkok suka ada yang ‘nakal’ 

• Untuk menuju 
Khaosand Road gu-
nakan (free shuttle 

bus) ke terminal 
bus bandara selan-

jutnya gunakan bus 
no 516, 551 (ong-
kosnya 33 baht). 

Hanya saja turun-
nya agak jauh dari 

Khaosand Road, 10 
menit jalan kaki.

Sementara jika 
Anda malas berja-
lan kaki gunakan 
saja bus khusus 

(foto atas) langsung 
dari bandara den-
gan jam keberang-

katan tiap 30 menit 
dari pagi hingga 

sekitar pukul 21.00 
malam. Harga tiket 
150 Baht perorang 

dan tidak ada biaya 
tambahan untuk 
bagasi. Bus ber-

henti tepat di depan 
hotel Sawasdee Inn.

Info-info penting yang 
kadang sepele tapi tidak 
kita sadari. Buku ini 
setidaknya bisa mem-
bantu Anda mencari data 
yang di perlukan, misal-

nya Setelah tiba 
di bandara harus 
kemana? dan trans-
portasi apa yang harus 
di gunakan?. Di buku 
dipastikan ada informasi penting bagaima-
na dan caranya Anda menuju penginapan 
atau pusat kota. Informasi di lengkapi pula 
dengan keterangan moda yang di gunakan, 
berapa ongkosnya hingga tips naik taksi. 
Semua informasi dari bandara di Bangkok, 
Penang, Saigon dan Phuket lengkap ter-
saji.
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Ada saran tempat di Bangkok 
yang menarik dan wajib di 
kunjungi ? Wat Pho, Grand Palace, 
MBK Mall adalah contoh tempat-tempat 
yang wajib Anda kunjungi dan semuanya 
ada di buku ini di bahsa secara detail dan 
rinci.

Wat Pho

Grand Palace

Patung Budha 

berbaring di Wat 

Pho, pada waktu-

waktu tertentu 

tempat ini di tutup 

untuk umum.

Cocokan waktu 

kunjung Anda 

tepat pada saat 

pergantian penjaga 

pada waktu siang 

hari antara pukul 

12.00 - 13.00 

waktu setempat.

MBK

MBK lokasinya 

tidak jauh dengan 

Siam dan Para-

gon Square, Anda 

bisa mengunjungi 

beberapa tempat 

sekaligus dalam 

sekali jalan.
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Buku ini khusus buat back-
packer yah? ah tidak juga, buku ini 
bisa di gunakan untuk siapa saja yang 
ingin bepergian ke Bangkok, Penang, Sai-
gon dan Phuket dengan informasi dan data 
yang berguna untuk mereka yang akan 
merencanakan sendiri perjalanannya. Di 
setiap bab kota selalu di jelaskan akomo-
dasi dari mulai hotel berbintang hingga 
penginapan kelas backpacker.

The Landmark Bangkok 
$$$$ / 5200 - 11000 baht
138 Sukhumvit Road - Bangkok 
Tel: (02) 254 0404
Fax: (02) 253 4529
www.landmarkbangkok.com

Majestic Grande 
$$$$ / 5000 - 6800 baht
12 Sukhumvit Road Soi 2, 
Bangkok 
Tel: (02) 262 2999
Fax: (02) 262 2900
www.majesticgrande.com/

Bel-Aire Princess 
$$$ / 3000 - 4500 baht
16 Sukhumvit Soi 5 - Bangkok 
Tel: (02) 253 4300
Fax: (02) 255 8850

Grand President Executive Serviced 
Apartments 
$$$ / 2600 - 3400 baht
14,16 Sukhumvit Soi 11,



Travel City | Review�6 Travel City | Review �7�6

Untuk lokasi tem-
pat makan lainnya 
yang mempunyai 
banyak kaunter 
atau gerai serta 
beragam pilihan 
menu makan, Anda 
bisa mengunjungi 
foodcourt di Gurney 
Drive, Red Garden 
Night Market serta 
New World Park. 
Semua tempat ini 
berada di daerah 
Komtar dan seki-
tarnya.

Di manakah tempat wisata ku-
liner di Penang? dan transportasi 
apa yang harus di gunakan?. Di buku di-
pastikan ada informasi penting bagaimana 
dan caranya Anda menuju penginapan 
atau pusat kota. Informasi di lengkapi pula 
dengan keterangan moda yang di gunakan, 
berapa ongkosnya hingga tips naik taksi. 
Semua informasi dari bandara di Bangkok, 
Penang, Saigon dan Phuket lengkap tersaji

Nasi Kandar Pelita
Jangan sampai Anda le-
watkan untuk mencoba 
kuliner nasi kandar dan 
teh tarik. Tempat kuliner 
nasi kandar yang terke-
nal adalah RM Nasi Kan-
dar Pelita, tanyakan ke 
setiap orang di Penang 
pasti mereka tahu tempat 
ini. Alamat lengkapnya 
berikut ini : Nasi Kandar 
Pelita 146a Jalan McAllis-

ter 10400 Georgetown, Malaysia Telp :04-
22762140.  Sementara untuk masakan 
China Melayu Anda bisa merasakan nik-
matnya Char Kuey Teow. Tempat yang cu-
kup kondang lokasinya ada di Lam Heng 
di McAllister Road. 
 
Daftar tempat jelajah kuliner lainnya :
Nasi Lemak dan Nasi Kandar
Red Garden Cafe No. 20 
Lebuh Leith 1000 Penang

Kassim Nasi Kandar (halal)
14 & 21, Jalan Kandar
10400 Penang

Nasi Beratur Stall (halal)
Jalan Masjid kapitan
Keling, Penang

Kapitan (halal)
93, Lebuh Chulia
10200 Penang



Travel City | Review�8 Travel City | Review ��

di dalam, televisi layar datar, serta kulkas 
mini yang semuanya itu sudah setara den-
gan hotel berbintang. 

Tapi tak perlu heran jika lokasi tempat ini 
berada di dalam jalan sempit yang bisa 
memuat sepeda motor saja. Dan pada pagi 
hari tepat di depan hotel ada pasar pagi 
yang ramai berjualan ber-bagai macam 
sayur dan daging. Hotel Cat Huy terletak 
di jalan Pham Ngu Lao, dari bandara gu-
nakan taksi dengan ongkos 100.000 VND / 
7-8 USD. Perhatikan lokasi hotel ini cukup 
tersembunyi dan berada di dalam gang / 
lorong. Anda bisa bertanya pada penduduk 
setempat keberadaan hotel ini.

Penginapan ini termasuk favorit para pelan-
cong mancanegara terbukti tingkat hunian-
nya selalu penuh pada akhir pekan. Bila 
Anda ingin “go show’ atau menginap disini 
tanpa booking terlebih dahulu kamar ko-
song biasanya tersedia pada hari biasa (Se-
lasa - Jumat). 

Cat Huy Hotel Saigon

Add: 353/28 Pham Ngu Lao Street, Pham 
Ngu Lao Ward, Dist 1, Ho Chi Minh City, 
Vietnam
Telp :  (848) 392 08716 
   (848) 392 08717
Mobile :  0903 385 433 (Mr Tan)
Email  :  cathuyhotel@vnn.vn 
Website :  http://www.tananmai.com-
cathuy/
  

 
Dalam informasi di situsnya di sebut-
kan bahwa harga sewa kamar untuk tipe 
standar sebesar 13$, kelihatannya murah 
tetapi perlu di perhatikan bahwa itu adalah 
harga untuk satu orang. Jadi untuk me-
nyewa kamar ini dikalikan 2 sehingga har-
ganya menjadi 26$/ malam untuk 2  orang. 
Begitu juga untuk harga kamar tipe supe-
rior harga sewa kamarnya menjadi 30$ (2 
orang/malam) dan 32 USD untuk kamar 
jenis deluxe. 

Walau demikian dengan harga kamar yang 
relatif mahal untuk penginapan yang ber-
lokasi di Pham Ngu Lao ini di imbangi de-
ngan interior dan fasilitas kamar yang ada.
Setiap kamar di lengkapi dengan kamar 

Jenis Kamar Tamu Harga

Standar Single  1  13 $
Standar Double  1  15 $
Deluxe Double  1  16 $

Interior ruang 
kamar di hotel ini 
sungguh nyaman 
membuat tempat 

ini cocok untuk 
mereka yang ingin 

menginap di tempat 
sekelas hotel bin-
tang tapi dengan 
harga minimalis.Salah satu 

kelemahan dari 
penginapan ini 
adalah tidak ada-
nya lift. Jadi pada 
saat memesan 
kamar di hotel ini 
Anda bisa berkirim 
email untuk meme-
san kamar di lantai 
bawah.

Tips

�8

Adakah hotel yang murah dan 
bersih di Saigon tapi bukan ke-
las backpacker? berapa harga sewa 
kamarnya?? fasilitas apa saja yang ada di 
tawarkan?? jauhkah dari bandara?? dari 
bandara menuju hotel ini mengunakan 
transportasi apa?? -----------) semua per-
tanyaan Anda bisa Anda dapatkan di buku 
Travel City.
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Objek Wisata di Saigon    
  
Ada beberapa objek wisata di dalam kota 
yang bisa di lihat serta ada juga tempat 
menarik lainnya yang berada di luar kota. 
Tempat tersebut bisa dinikmati dengan 
mengikuti tur setengah atau seharian 
penuh (half / fullday tour). Objek wisata di 
dalam kota yang wajib untuk di lihat se-
bagai berikut :

Museum Perang Vietnam (The War 
Remnant Museum)
Gedung Persatuan (Reunification Pa-
lace)
Arsitektur Gereja Katedral (The Notre 
Dame Cathedral)
Gedung Kantor Utama Pos (The Ge-
neral Post Office)
Saigon Opera House
Balai Kota (City Hall)
Pasar Utama Benh Than (Benh Than 
Market)

Sementara objek wisata yang tempat yang 
lokasinya berada di luar kota sebagai beri-
kut :

Vietcong Cu Chi Tunnel 
Cao Dai Temple
Tur sungai Mekong Delta

Untuk tur wisata di dalam kota Anda ti-
dak perlu mengunakan jasa tur karena lo-
kasinya tidak begitu jauh. Tapi bila malas 
berjalan kaki, Anda bisa menyewa motor 
yang banyak di sewakan di kawasan turis 
daerah jalan Pham Ngu Lao dan Bue Vinh.
Untuk mengunjungi Cu Chi Tunnel dan 

1.

2.

3.

4.

5.
6.
7.

1.
2.
3.

Ada rekomendasi objek wisata 
di Saigon? tidak banyak tapi cukup 
bikin penasaran untuk di datangi. Ada 
Vietcong Cu Chi Tunnel, Cao Dai Temple 
dan wisata ke Mekong Delta. Di ulas cara 
pergi kesana berikut tips-tipsnya.
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Saya tertarik membeli buku ini 
berapa harga buku ini??
Harga  jual resmi buku Travel City ini  adalah 
Rp. 68.000,- dan untuk pemesanan dan 
pembelian dari tanggal 8 - 28 November 
2010 akan mendapat diskon 28%an se-
hingga harga buku menjadi Rp. 48.000,-. 
Jumlah buku yang di cetak untuk penjua-
lan awal hanya -/+ 280 exemplar.

Setelah itu untuk pembelian tanggal 8 - 
28 Desember 2010 harga jual menjadi Rp. 
68.000,-. 

Mengapa di cetak sedikit??
Buku Travel City ini memang di cetak terba-
tas (limited edition) karena ini adalah proyek 
idealis penulis yang menerbitkan buku 
ini secara mandiri (independent publish-
ing). Pembuatan buku dari mulai menulis, 
mengedit, meng-layout hingga melakukan 
pra-cetak (membuat film+plat) di lakukan 
sendiri. 

Buku hanya di cetak dengan jumlah tidak 
lebih dari 280 exemplar, dan supaya harga 
buku tidak mahal maka untuk penerbitan 
perdana ini, saat ini isi buku tidak berwar-
na (hanya cover-nya saja).

Saya ingin versi berwarna??
Setelah habis edisi perdana penulis beren-
cana mencetak buku Travel City versi isi 
buku berwarna dan kemungkinan akan di 
luncurkan di awal tahun 2011.

Oke saya tertarik membeli 
buku ini, apakah sudah ada di 
toko buku?? Lalu bagaimana 
cara membeli buku ini??

Buku Travel City ini tidak ada di toko buku 
dan hanya bisa di pesan melalui media on-
line. Jika Anda berminat membeli buku ini  
bisa di lihat informasinya di artsons.word-
press.com atau ketik subjek di bawah ini 
dan kirimkan ke artsontravelpedia@yahoo.
co.id

Jika Anda berminat membeli buku ini 
silahkan copy paste di bawah ini :

Subjek : Pesan Buku Travel city

===============================
Nama pemesan : Falya Sufa
Email : falya_sufa@yahoo.com
Alamat : Jl. Kuda Sembrani no. 234. 
Jakarta Pusat 20121
No Telp / HP : 021 555 444 333 / 0812 
555 444 333
===============================

kirimkan email ke :
artson_mail@yahoo.co.id. 

Tunggu dan Anda akan mendapat bal-
asan email untuk konfirmasi:

* Buku di kirim mengunakan TIKI dan ong-
kos kirim di sesuaikan dengan harga un-
tuk kota tujuan yangberbeda.
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Sekian dan Terimakasih

Selain buku Travel City ini  tunggu buku-
buku seri Travel dari artsontravelpedia 

lainnya yang akan terbit dengan jumlah 
buku yang di cetak terbatas. 


