Informasi Pendaftaran untuk mengikuti
Holiday Retreat di Thai Plum Village
-----------------------------------------------------------Sahabat terkasih,
Dengan senang hati kami menginformasikan kepada semua sahabat kami yang terkasih bahwa
Thai Plum Village akan dibuka kembali menyambut Anda untuk mengikuti Holiday Retreat –
“The Power of Now” di Thai Plum Village, dari tanggal 27 hingga 31 Desember 2021.
A. Untuk mengikuti retret di Thai Plum Village, Anda harus menyiapkan dokumendokumen berikut:
1. *Thailand Pass - Biara hanya menerima paket “Pembebasan dari Karantina (Test & Go)”
bagi mereka yang telah mendapatkan dua dosis vaksinasi COVID-19. Anda dapat
mendaftarkan Thailand Pass setidaknya 7 hari sebelum keberangkatan melalui tautan:
https://tp.consular.go.th/
2.

**Silakan mendaftar dengan mengisi formulir online melalui tautan yang tersedia di
bawah ini. Tautan ini akan dibuka untuk pendaftaran pada pukul 15:00 (waktu Bangkok,
GMT+7) tanggal 6 Desember 2021. Tautan ini akan ditutup secara otomatis jika jumlah
peserta sudah penuh.
Tautan pendaftaran untuk retret “The Power of Now”:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdigOmHJFApMFkoE62czMTLv
CQQNuI1BEpiymZIucPpWpSTIg/closedform

3. *Asuransi kesehatan paket lengkap: Termasuk semua perlindungan kesehatan yang
terkait dengan COVID-19 sekurang-kurangnya 50.000 USD. (Anda dapat membeli
asuransi kesehatan di http://covid19.tgia.org/
4.

**Konfirmasi tiket pesawat pulang pergi sebelum 17 Desember 2021.

5. *Sertifikat vaksinasi dua dosis dengan rincian lengkap vaksin (dua dosis) dan tempat
vaksinasi. Lebih detail: https://www.mfa.go.th/en/content/thailand-passfaqs?page=5f22514b78568958aa0d5b85&menu=5d5bd3cb15e39c306002a9b9
6.

*Hasil tes RT-PCR untuk COVID-19 negatif dalam waktu 72 jam sebelum
keberangkatan. Lebih detail: https://www.mfa.go.th/en/content/thailand-passfaqs?page=5f22514b78568958aa0d5b85&menu=5d5bd3cb15e39c306002a9b9

7. *Konfirmasi menginap minimal satu malam di hotel karantina yang telah ditunjuk (AQ
atau SHA+) sambil menunggu hasil tes RT-PCR saat tiba di Thailand.
8. **Setelah menerima hasil tes RT-PCR negatif, kami akan menjemput Anda di hotel
untuk langsung menuju biara dengan transportasi kami.

9. **Berdasarkan peraturan kementerian kesehatan setempat saat ini di Pakchong, Anda
diwajibkan untuk melakukan tes skrining ATK pada saat kedatangan dan sebelum
meninggalkan wihara.
* 1,3,4,5,6,7 diperlukan untuk bepergian ke Thailand.
** 2,4,8,9 diperlukan untuk mengikuti retret “The Power of Now” di Thai Plum Village.

B. Sumbangan untuk retret:
1. Wihara adalah non-profit, oleh karena itu ditopang oleh donasi. Jika Anda merasa
nyaman, Anda dapat memberikan kontribusi untuk makanan dan akomodasi dan untuk
mendukung wihara.
2. Jika Anda ingin menyumbang untuk mendukung masa inap Anda, pengeluaran harian
kami per tamu adalah sekitar 500 Baht. Akan tetapi jangan ragu untuk menyumbang
sebesar berapa pun yang Anda inginkan.
C. Informasi mengenai transportasi:
1. Wihara akan mengatur transportasi untuk menjemput Anda di hotel AQ/SHA+ Anda dari
tanggal 20 hingga 26 Desember 2021. Setelah itu, transportasi kami akan membawa Anda
langsung ke wihara dan hanya berhenti sekali untuk toilet. Mohon memakai masker
sepanjang perjalanan.
2. Untuk mencegah penyebaran COVID-19, mohon untuk tidak meninggalkan hotel
selama menunggu dan setelah menerima hasil tes RT-PCT negatif, sampai transportasi
kami tiba untuk menjemput Anda dari hotel AQ/SHA+ Anda pada sore hari di hari yang
sama setelah menerima hasil tes.
Setelah tiba di hotel Anda, silakan membeli sim card Thailand dan periksa email Anda
sesering mungkin untuk tetap berhubungan dengan biara, agar memudahkan tim
transportasi kami menjemput tamu. (Email dan nomor ponsel kami akan dikirimkan
kepada Anda melalui email, setelah mengisi formulir pendaftaran).
3. Kami akan menyarankan daftar hotel AQ/SHA+ di Bangkok untuk Anda agar
memudahkan tim transportasi kami untuk menjemput tamu. Namun, Anda boleh memilih
hotel AQ/SHA+ lain yang tidak ada dalam daftar hotel yang kami sediakan, akan tetapi,
Anda mungkin harus membayar biaya tambahan untuk transportasi.
4. Biaya transportasi sekitar 2.100 – 3.000 Baht/taksi. Jika Anda pergi dengan tamu lain,
biayanya akan dibagi di antara tamu yang bepergian dengan Anda.
5. Setelah retret, kami akan menyediakan transportasi untuk membawa Anda ke bandara
BKK dan DMK, yang akan berangkat dari wihara pada pukul 10 pagi pada 01/01/2022.
Tetapi Anda juga dapat tinggal lebih lama di wihara setelah 01/01/2022 untuk berlatih.
Kami menyediakan transportasi untuk membawa Anda ke bandara setiap hari Jumat pukul
8 pagi.

D. Aturan selama berada di wihara untuk mencegah penyebaran COVID-19:
1. Kecuali karena masalah medis, mohon untuk tidak meninggalkan wihara.
2. Dihimbau untuk menggunakan masker di tempat umum, menjaga kebersihan diri secara
teratur, serta menjaga jarak selama berada di wihara
3. Harap membersihkan ruang Anda sendiri secara teratur sesuai dengan instruksi wihara.
4. Harap membawa obat-obatan Anda sendiri (bila diperlukan).
E. Informasi penting lainnya:
Harap membaca dengan seksama informasi yang diberikan di bawah ini untuk mempersiapkan
perjalanan Anda ke Thailand.
1. Masuk ke Thailand:
https://drive.google.com/file/d/1Hf3oVWrMFh-y24KmgO7OwK92CKefLS9t/
view?usp=sharing
2. Pertanyaan yang sering diajukan mengenai Thailand Pass:
https://www.mfa.go.th/en/content/thailand-pass-faqs?page=5f22514b7856895
8aa0d5b85&menu=5d5bd3cb15e39c306002a9b9
3. Instruksi bagi wisatawan yang tinggal di Thailand:
https://www.thaiembassy.com/travel-to-thailand/covid-19-guide-for-travelers-i n-thailand
4. Hotel AQ/SHA+ yang kami sarankan:
https://docs.google.com/document/d/14-rGE2FwORYI4dWqDALorDFZC6kV
1wdr/edit?usp=sharing&ouid=103711438864930323839&rtpof=true&sd=true
Jika Anda memiliki pertanyaan mengenai cara pendaftaran retret ini, silakan kirim email kepada
kami di: visitus@thaiplumvillage.org

Tim Pendaftaran Thai Plum Village
Bernapaslah dan tersenyum

