PANDUAN PERJALANAN & WISATA
SAAT NEW NORMAL

Kembali naik pesawat!

Kembali nginep di hotel!

Kembali beraktivitas!

Kembali naik kereta!

Kembali jalan-jalan
dengan mobil!

mau ke mana?
kembali normal ada tiketnya!

PANDUAN PERJALANAN & WISATA SAAT NEW NORMAL

Sobat tiket, new normal memang membuat kamu bisa melakukan perjalanan
kembali jika dibutuhkan. Namun, bukan berarti kamu bisa berhenti waspada.
YANG HARUS DILAKUKAN

YANG TIDAK BOLEH DILAKUKAN

Mengabaikan
penggunaan
masker.

Selalu gunakan
masker.

Mengabaikan
kebersihan diri,
terutama bagian
tangan.

Jaga jarak aman.

Rajin cuci tangan
dengan sabun
& air mengalir.

Menyentuh wajah,
hidung, & mulut
saat tangan kotor.

Gunakan
hand-sanitizer
berbasis alkohol.

Menyantap makanan
yang tidak higienis.

Jaga asupan
nutrisi.

Berada di keramaian
/berkumpul dengan
banyak orang.

Gunakan produk
perjalanan & wisata
yang berlabel
“tiket CLEAN”

9 41

PILIH

Hey kamu, mau ke mana?

Pesawat

Hotel

Kereta Api

To Do

BARU

Event

Sewa Mobil

Airport
Transfer

Penawaran Spesial

Penawaran spesial khusus buat kamu

tiket CLEAN adalah prosedur kebersihan tambahan bagi partner tiket pesawat,
hotel, dan To Do dari tiket.com untuk mendukung kenyamanan sobat tiket saat
kembali berwisata, menginap, atau melakukan perjalanan. Temukan produk
berlabel tiket CLEAN di aplikasi tiket.com!
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Tetap Aman Saat Kembali Terbang
Panduan naik pesawat saat new normal.
Cek daftar di bawah ini untuk memastikan kamu siap terbang!

Selalu bawa health kit saat bepergian

Memakai masker, membawa hand-sanitizer dan tisu basah.
Kamu juga bisa memakai pelindung wajah jika ada.

Terapkan social distancing

Jangan sering berpindah dari kursi penumpang dan jaga jarak aman
ketika di bandara dan saat di dalam pesawat jika memungkinkan.
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Pesawat

Hotel

Kereta Api

Event

Sewa Mobil

Airport
Transfer

BARU

To Do

Bawa barang seperlunya

Jangan terlalu banyak membawa barang ke kabin.
Gunakan juga dokumen digital seperti e-boarding pass untuk
meminimalkan dokumen fisik.

Penawaran Spesial

Penawaran spesial khusus buat kamu

Lakukan prosedur kebersihan

Bersihkan dudukan toilet sebelum digunakan dan cuci tangan secara
teratur, terutama setelah menggunakan toilet di kabin pesawat.

Periksa kesehatan sebelum terbang

Lakukan Rapid Test sebelum terbang jika diperlukan.
Cek aplikasi tiket.com untuk memesan rapid test dari partner
kesehatan terpercaya.

Baca peraturan yang berlaku

Selalu update informasi penerbangan, peraturan bandara, dan
pembatasan perjalanan sebelum terbang.
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Pesan tiket pesawat dengan tiket CLEAN
PILIH

Hey kamu, mau ke mana?

Pesawat

Hotel

Kereta Api

Event

Sewa Mobil

Airport
Transfer

To Do

Pastikan pesawat yang digunakan telah menerapkan prosedur
kebersihan tambahan dengan protokol dari tiket CLEAN.

BARU

Penawaran Spesial

Penawaran spesial khusus buat kamu

Info maskapai & peraturan penerbangan saat dan pasca-pandemi
juga bisa kamu cek di: tiketsafe.com
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PASTIKAN HAL INI JUGA SAAT KEMBALI TERBANG
Saat kembali terbang, pastikan juga armada pesawat dari maskapai yang kamu
gunakan telah menerapkan prosedur kebersihan di area berikut ini ya, sobat tiket!

Area pesawat

Area luar kabin

Kokpit pesawat
Tempat duduk
● Plafon
● Kamar kecil
● Lantai pesawat
● Karpet kabin
● Jendela
● Sabuk pengaman
● Bagasi kabin
● Layar sentuh dan remot
● Pintu pesawat
● Penutup sandaran kepala
● Headset
● Lampu baca kabin pesawat
● Masker oksigen
●

●

●

●

Alat makan
Troli pengantaraan makanan
● Gelas
● Barang-barang penjualan
●

9:41 AM

Sketch

100%

Pergi
Penerbangan

CGK

Harga

Kebijakan

SIN

17:00

1j 45m

Soekarno Hatta (CGK)

Okt 6

Fasilitas SQ-961 | Ekonomi
1j 55m

tiket CLEAN
Tenang!
Maskapai ini melakukan

Gratis makanan
tiket.com
prosedur
khusus dari
untuk
memastikan

kebersihan.
Lihat fasilitas lainnya
Selengkapnya

19:45 Garuda
Singapore
Changi Apt (SIN)
Indonesia
Okt 6

Economy

GA-838

Gratis makanan dari tiket.com

Dapur/galley
●

Bagasi penyimpanan
Tangga pesawat/garbarata

Bagasi 30kg
tiket CLEAN dari
tiket.com memastikan partner
maskapai melakukan protokol kebersihan untuk
738
3-3
mendukung Boeing
kenyamanan
penumpang dalam
IDR 1.034.000
penerbangan mereka.
Jadi, kamu nggak perlu
PILIH PENERBANGAN
Ekonomi
ragu untuk kembali terbang!
Model

Denah kursi

354 TIX Point

/pax

Kursi

81.3cm

43.2cm 110

o

tiket CLEAN bisa kamu temukan di aplikasi tiket.com versi terbaru.
Info lebih lanjut klik www.tiket.com/info/tiket-clean
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Tetap Aman Saat Kembali Staycation!
Berikut ini adalah panduan untuk kembali beraktivitas asyik dengan
nyaman dan aman. Kamu bisa pesan tiket ke atraksi atau aktivitas lainnya
dengan To Do dari tiket.com!

Terapkan social distancing

Tetap jaga jarak dengan orang lain saat berada di area hotel.

Gunakan masker dan alat pelindung lainnya
jika memungkinkan

Jangan lupa untuk melindungi diri sendiri dan orang lain setiap saat
terutama selama berada di area hotel. Selalu gunakan masker dan
pelindung wajah jika ada.

Cuci tangan secara teratur

Gunakan sabun dan air, lalu gosok setidaknya selama 20 detik.
Kamu juga dapat menggunakan pembersih tangan berbasis alkohol
dengan setidaknya 60% alkohol.

Hindari keramaian atau berada di area publik

Jangan berada di area publik seperti restoran dan kolam renang
terlalu lama.

Periksa suhu tubuh secara berkala

Suhu tubuh kamu tidak boleh lebih dari 37,3 derajat celsius. Periksa
suhu tubuh setiap hari untuk memastikan bahwa kamu sehat selama
menginap di hotel.

Bersihkan, lalu desinfeksi

Meskipun kamar akan selalu dibersihkan, melakukan pembersihan
tambahan untuk diri sendiri juga dapat dilakukan untuk
menghilangkan kotoran dan kuman. Kamu bisa menggunakan bahan
kimia seperti alkohol atau disinfectant spray untuk bawaan pribadi.

Pesan hotel dengan label tiket CLEAN
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PILIH

Hey kamu, mau ke mana?
BARU

Pesawat

Hotel

Kereta Api

Event

Sewa Mobil

Airport
Transfer

To Do

Pastikan hotel yang digunakan untuk menginap telah menerapkan
prosedur kebersihan tambahan. Dengan tiket CLEAN, kebersihan
kamar dan area hotel akan terjamin selama kamu menginap.

BARU

Penawaran Spesial

Penawaran spesial khusus buat kamu
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PASTIKAN HAL INI JUGA SAAT KEMBALI STAYCATION!
Saat kembali menginap, pilih hotel yang telah menerapkan prosedur kebersihan
di area berikut ini, terutama yang memiliki titik sentuh tinggi.

Area hotel
Pintu masuk lobi dan tempat
check-in tamu
● Gym
● Spa
● Tempat bermain anak
● Ruangan meeting
● Kolam renang
● Dapur
● Restoran dan lounge
●

Permukaan meja
Gagang pintu
Kipas dan rantai lampu
● Tempat sampah
● Hairdryer
● Papan setrika dan setrika
● Kunci
● Saklar lampu
● Pagar/balkon
● Remot
● Permukaan meja
● Termostat
● Kusen jendela dan pegangan
jendela
● Sprei dan selimut
● Gantungan baju dan rak bagasi
●
●

Peralatan pembersih
Pencuci piring
Penyedot debu
● Mesin cuci dan pengering
●
●

Hotel

Jambuluwuk Oceano Seminyak
Hotel
Seminyak, Badung

Dipesan33hours
jam lalu
Booked
ago

Kamar mandi
Wastafel
● Peralatan mandi
● Gagang pintu
● Pegangan
● Shower dan bathtub
● Toilet

Tenang!
Tempat
melakukan
prosedur
Don't
worry!
Thisini
place
added extra
khusus untuk
memastikan
kebersihan.
measures
to ensure
the cleanliness.

Selengkapnya
Read more

●

Review
Reviews
Tiket

4.5 Fantastic

Tripadvisor

tiket CLEAN dari
tiket.com memastikan
partner pemilik
properti melakukan
protokol kebersihan
untuk kamar dan area
hotel mereka, terutama
di tempat-tempat yang
memiliki titik sentuh
tinggi. Jadi, kamu
nggak perlu ragu untuk
kembali staycation
karena kembali nginep
nyaman ada tiketnya!

The most helpful reviews
/room/night
Start
Mulai from
dari
IDR
610.000
/kamar/malam
IDR
610.000

tiket CLEAN bisa kamu temukan di aplikasi tiket.com versi terbaru.
Elise Beverley
Elise Beverley
/5
LIHAT
SEE ROOM
KAMAR
4.5/5
17 Jun 2020
- Couple
Info
lebih
lanjut
klik4.5www.tiket.com/info/tiket-clean
17 Jun 2020 - Pasangan
"Excellent! Valet staff were friendly,

Front desk very welcoming, highly…
+3

“Excellent! Valet staff were friendly,
Front desk very welcoming, highly

recommend. We got chit chat whe…”
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Tetap Aman Saat Kembali Beraktivitas!
Berikut ini adalah panduan untuk kembali beraktivitas asyik dengan nyaman dan aman.
Kamu bisa pesan tiket ke atraksi atau aktivitas lainnya dengan To Do dari tiket.com!

Hindari keramaian

Saat berada di tempat wisata, hindari berkumpul di
kerumunan/keramaian agar tetap aman.

Cek suhu badan secara berkala

Pastikan badan benar-benar sehat ketika kembali berwisata atau
beraktivitas. Suhu badanmu tidak boleh lebih dari 37,3 derajat celcius.

Gunakan metode contactless

9 41

Sebisa mungkin batasi transaksi dengan cash. Beli voucher aktivitas
secara online dan tunjukkan e-voucher untuk meminimalkan
penggunaan voucher fisik.

3000
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Pesawat

Hotel

Kereta Api

Event

Sewa Mobil

Airport
Transfer

To Do

BARU

Penawaran Spesial

Bawa peralatan makan sendiri

Penawaran spesial khusus buat kamu

Untuk menjaga kebersihan, ada baiknya kamu membawa peralatan
makan sendiri. Kamu juga bisa bawa air minum atau botol sendiri
jika diperlukan.

Cuci tangan secara teratur

Setiap bersentuhan dengan barang yang ada di tempat umum,
segera cuci tangan dengan sabun dan air atau hand-sanitizer,
terutama sebelum makan.

Selalu bawa health kit dalam tas

Siapkan hand-sanitizer dan tisu basah untuk membersihkan
permukaan/titik kontak yang banyak disentuh orang.

Pesan tiket To Do dengan label tiket CLEAN
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PILIH

Hey kamu, mau ke mana?
BARU

Pesawat

Hotel

Kereta Api

Pastikan area tempat wisata telah menerapkan prosedur desinfeksi
rutin untuk keamanan dan kenyamanan pengunjung.

To Do

BARU

Event

Sewa Mobil

Airport
Transfer

Namun, ingat, kamu harus tetap jaga diri di mana pun berada, ya!
Penawaran Spesial

Penawaran spesial khusus buat kamu

Dengan To Do dari tiket.com, kamu bisa pesan tiket aktivitas favorit, mulai dari tiket tempat wisata,
tour, transportasi, dan masih banyak lagi. Namun, ingat, kamu harus tetap jaga diri di mana pun berada, ya!
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PASTIKAN HAL INI JUGA SAAT KEMBALI BERAKTIVITAS!
Melakukan aktivitas favorit memang asyik! Tapi kamu juga harus
memastikan tempat yang kamu kunjungi telah menerapkan prosedur
kebersihan di area berikut ini.

Area To Do
Pintu masuk
Lobi dan lounge
● Tempat pembelian tiket
● Wahana permainan
● Kamar mandi
● Layar sentuh
● Pagar dan pintu putar
● Area penitipan barang
● Ruang menyusui
● Ruang tunggu
● Ruang ganti pakaian
● Shuttle bus
● Area tempat makan
● Tempat duduk dan meja
● Alat makan
● Gagang pintu
●
●

Area tempat spa
Tempat tidur
Peralatan spa
● Kamar ganti
● Pakaian ganti
● Sendal
●
●

1/64
1/64

Kidzania Jakarta
Playground
in South
JakartaSelatan
Tempat
Bermain
di Jakarta
See Open
Hours
Lihat
Jam Buka

Don't worry!
This placeprosedur
has
Tempat
ini melakukan
added extra
to ensure
khusus
untukmeasures
memastikan

tiket CLEAN dari tiket.com
memastikan partner To Do
telah melakukan protokol
kebersihan untuk
kenyamanan pengunjung
tempat aktivitas mereka.
Makin nyaman kan, buat
kembali melakukan aktivitas
favorit yang sempat
tertunda, sobat tiket?

cleanliness. Selengkapnya
Read more
kebersihan.

Highlight
Havesiyour
ones try
practicing
their
Ajak
kecillittle
mencoba
praktek
berbagai
dream professions,
such dari
as doctors,
profesi
impiannya, mulai
dokter,
re ghters,kebakaran,
and pilots.hingga pilot.
pemadam

tiket CLEAN
bisa
kamu
di aplikasi tiket.com versi terbaru.
Get a salary
indalam
KidZania
currency
after you
Dapatkan
gaji
mata
uangtemukan
KidZania
nish a selesai
setelah
bekerja.
Infojob.lebih
lanjut klik www.tiket.com/info/tiket-clean
Accompany
your saat
kids during
their peran
Dampingi
si kecil
ia mencoba
roleplayingfavoritnya.
moments.
pekerjaan
Starts dari
from
/pax
Mulai
IDR 55.000 /pax
Suitable for: Family Vacationer.

FIND
CARITICKETS
TIKET
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Tetap Aman Saat Kembali Naik Kereta
Naik kereta api. Tut… tut… tut!
Ini panduan untuk kamu yang mau bepergian nyaman dengan kereta
9 41
3000

Siapkan tiket keretamu

Beli tiket kereta secara online melalui tiket.com agar tidak perlu
mengantre atau berdesak-desakan di stasiun.

1/7

Pesawat

Hotel

Kereta Api

Event

Sewa Mobil

Airport
Transfer

To Do

BARU

Penawaran Spesial

Penawaran spesial khusus buat kamu

Lengkapi dokumen yang dibutuhkan

Sesuai dengan peraturan yang berlaku, kamu perlu melengkapi
surat/dokumen yang dibutuhkan. Informasi tentang peraturan
perjalanan kereta api di Indonesia dapat dilihat di situs resmi KAI
atau cek di tiket.com/info/coronavirus-information

Selalu sedia health kit

Gunakan masker saat berada di stasiun, pada saat perjalanan, dan
sampai ke stasiun tujuan. Jangan lupa juga untuk bawa
hand-sanitizer saat bepergian atau pelindung wajah jika tersedia.

Cuci tangan secara teratur

Jangan lupa mencuci tangan setelah memegang fasilitas umum,
sebelum makan, atau apabila menggunakan toilet kereta.
Bawa sabun anti bakteri untuk mencuci tangan.

9 41
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Pesawat

Hotel

Kereta Api

Event

Sewa Mobil

Airport
Transfer

To Do

Gunakan metode contactless

Bawa perbekalan dari rumah, gunakan e-ticket untuk meminimalkan
kontak fisik, dan pakai baju lengan panjang (jaket) untuk mengurangi
sentuhan kulit secara tidak sengaja.

BARU

Penawaran Spesial

Penawaran spesial khusus buat kamu
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Tetap Aman Saat Kembali Jalan-Jalan!
Terkadang, penggunaan kendaraan pribadi tidak bisa kamu lakukan karena suatu
sebab atau alasan. Saat hal itu terjadi, kamu perlu untuk menyewa mobil sebagai
transportasi untuk menuju ke tempat tujuan. Perhatikan anjuran kesehatan dan
keamanan di bawah ini sebelum melakukan perjalanan dengan car rental.

Bersihkan area yang sering disentuh

Pastikan permukaan atau bagian mobil yang banyak disentuh seperti
handle pintu mobil sudah kamu bersihkan sebelum dipegang.

Bawa health kit saat perjalanan

Selalu gunakan masker ketika berada di dalam mobil untuk menjaga
kesehatan. Jangan lupa juga untuk membawa hand sanitizer,
disinfectant wipes, atau sabun untuk cuci tangan.

Meminimalkan kontak fisik

Bawa perbekalan sendiri sehingga kamu bisa menghindari
kontak fisik dengan orang lain seperti bantal leher, selimut, atau
botol minum.

Terapkan social distancing

Meskipun di dalam mobil, kamu harus tetap mengikuti anjuran jaga
jarak aman dengan supir dan penumpang lain yang juga ikut di
dalam mobil.

Cek suhu badan secara berkala

Pastikan badan benar-benar sehat ketika bepergian menggunakan
mobil bersama penumpang lain. Suhu badanmu tidak boleh lebih
dari 37,3 derajat celcius.

9

New normal bukan berarti
berhenti untuk tetap waspada.
Bagikan panduan ini pada orang-orang
yang kamu sayangi, sobat tiket.
Selamat kembali traveling bersama tiket.com!

mau ke mana?
kembali normal ada tiketnya!
Beli tiketmu di aplikasi tiket.com!

