
ขอ้กาํหนด/ระเบยีบปฏบิตั ิ
Rules and Regulations

1. สวมหนา้กากอนามยัเพื�อป้องกนัตนเองอยูเ่สมอ
Please wear a face mask at all times. They may be taken off when resting privately in your room.

2. ลา้งมอืดว้ยนํ�าสบูห่รอืแอลกอฮอลเ์จล โดยสามารใชบ้รกิารเจลแอลกอฮอล ์70% ตามจดุบรกิารตา่งๆ ของ
โรงแรม
Please wash your hands with soap & water and sanitize with alcohol gel on a regular basis. The hotel

can provide 70% alcohol gel and has them available at various points in the hotel.

3. เมื�อรูส้กึไมส่บาย เชน่ ไอ จาม มนํี�ามกู เจ็บคอ หรอืมไีขส้งูเกนิ 37.5 องศา กรณุาแจง้เจา้หนา้ที�ผา่นไลน์ หรอื
โทรแจง้เจา้หนา้ที� ที�หมายเลข 0 ทนัที
Please contact the staff via LINE messaging or call ‘0’ from your room phone immediately if you are

feeling ill or experiencing any of the following symptoms: coughing, sneezing, runny nose, sore throat,

or high body temperature over 37.5 degrees Celsius.

4. ไมป่กปิดขอ้มลูเมื�อมอีาการไข ้หรอืหากมอีาการผดิปกตขิองรา่งกาย ใหร้บีแจง้เจา้หนา้ที�ทนัที
Please inform the hotel immediately if you feel any symptoms of a fever or any other irregularities.

5. เวน้ระยะหา่งระหวา่งบคุคล อยา่งนอ้ย 1-2 เมตร ในพื�นที�สาธารณะ เพื�อป้องกนัการแพรก่ระจายเชื�อไวรัส
Please maintain social distancing of 1-2 meters from others throughout your stay.

6. พักผอ่นใหเ้พยีงพอ อยา่งนอ้ยวนัละ 6-8 ชั�วโมง และดื�มนํ�าอยา่งนอ้ยวนัละ 6-8 แกว้
It is recommended to get plenty of rest, sleep at least 6-8 hours a day, and drink at least 6-8 glasses of

water.

7. ตรวจวดัอณุหภมูดิว้ยตนเอง วนัละ 2 ครั�ง เวลา 10.00 น. และ เวลา 20.00 น. และแจง้ผลอณุหภมูไิปยงั
เจา้หนา้ที� ผา่นไลนห์รอืโทรที�หมายเลข 0 เพื�อบนัทกึผลวดัประจําวนั
Temperature checks are to be done twice a day at 10:00 AM and 8:00 PM using the provided

thermometers. Kindly inform us of your temperature results via LINE messaging or dial ‘0’ from your

room telephone.

8. กรณุาใชล้ฟิทแ์ละเสน้ทางที�โรงแรมเตรยีมและกําหนดใหเ้ทา่นั�น
Please use only the designated elevators and walkways.

9. สวมสายรัดขอ้มอืตลอดระยะเวลาที�อยูน่อกพื�นที�หอ้งพัก และใชพ้ื�นที�พักผอ่น ขอสงวนสทิธิ�การขอสายรัด
ขอ้มอืเพิ�มที�ล็อบบี� ในกรณีลมืไวใ้นหอ้งพัก
Please wear your provided, colored medical bracelets whenever you are allowed to leave the room. In

case of lost bracelets, please contact our staff via LINE messaging or dial ‘0’ from your room telephone.

New bracelets cannot be requested in the lobby.



10. การใหบ้รกิารซกัรดีทั �งหมด จําเป็นตอ้งระงับ จนกวา่จะมปีระกาศเพิ�มเตมิจากระเบยีบของทางรัฐบาล ทาง
เราตอ้งขออภยัในความไมส่ะดวกมา ณ ที�นี�ดว้ย
All laundry services have been suspended until further notice as per government regulations. We

apologize for the inconvenience.

11. สั�งอาหารเชา้ กลางวนั และเย็น ของวนัถดัไป กอ่นเวลา 15.00 น. ทา่นสามารถเลอืกรายการอาหารจากเม
นูที�ทางโรงแรมจัดไวใ้ห ้ และรับอาหารที�โตะ๊หนา้หอ้งพักตามเวลาที�ทา่นกําหนด
Breakfast, lunch, and dinner choices should be sent before 3:00 PM of each day to be served the

following day. You may inform us of your menu choices along with preferred serving times (which are

provided in the ASQ menu) via LINE messaging or dialing ‘0’ from your room phone. Meals will be

placed on the table in front of your room at the specified time.

12. ทางโรงแรมไดจั้ดอปุกรณอํ์านวยความสะดวกสําหรับทานอาหารไวใ้หล้กูคา้ในหอ้งพัก พรอ้มอปุกรณ์
ทําความสะอาด ลกูคา้ตอ้งทําความสะอาดเองตลอดการเขา้พัก
A full set of dining ware and utensils are provided in the room to be used with your meals. All meals will

be delivered in bags and are to be consumed on the provided dining ware. A set of dishwashing liquid

and sponge is provided. All dining ware and utensils cleaning will be under the guest’s responsibility for

the entire duration of their quarantine.

13. รับประทานอาหารทนัททีี�ไดรั้บ ไมค่วรทิ�งอาหารไวน้านเกนิ 1 ชม.

All meals should be consumed within one hour of receiving them.

14. ทิ�งขยะมลูฝอยในถงัขยะตดิเชื�อ ที�จัดไวใ้หใ้นหอ้งเทา่นั�น ถา้ขยะเต็ม ใหรั้ดถงุขยะใหแ้น่น และนํามาวาง
ไวห้นา้หอ้งพักของทา่น เจา้หนา้ที�จะทําการเกบ็ขยะเวลา 20.30 น. ของทกุวนั
All potentially contaminated trash is to be put into the provided trash bags in the room only. If the trash

bags are full, kindly securely tie the trash bags and put them in front of your room under the table.

Trash bags will be collected from the front of your room after 8:30 PM daily.

15. ผูพั้กยนิยอมใหต้รวจ lab COVID-19 3 ครั�ง โดยตรวจในวนัที�กําหนด
ASQ guests must consent to 3 COVID-19 laboratory tests which will be conducted on designated days.

16. กรณีทา่นตอ้งการสั�งอาหารนอกเหนอืจากชดุอาหารที�ทางโรงแรมจัดไวใ้ห ้ทา่นสามารถสั�งไดจ้ากเมนู
Room Serviceภายในหอ้งพัก พรอ้มสว่นลด 20%

Asides from the 3 provided ASQ menu meals, if you would like to order Room Service you may do so via

LINE messaging and a 20% discount will be applied.

17. ปฏบิตัติามคูม่อืการกกัตวั 15 คนื อยา่งเครง่ครัด และใหค้วามรว่มมอืกบัเจา้หนา้ที�โรงแรมและโรงพยาบาล
ในการควบคมุโรคระบาด
All guests are reminded to abide by the rules & regulations for quarantine and to give full cooperation

to hotel staff and health officers throughout your stay.

18. เมื�อผูเ้ขา้พักใดรั้บการดแูลและควบคมุโรคในสถานที�ควบคมุครบตามจํานวนวนัที�กําหนด จะใดรั้บหนังสอื
รับรอง เพื�อแสดงแกผู่เ้กี�ยวขอ้งตอ่ไป
Upon completion of your ASQ and having been cleared by the Department of Disease Control (DDC),

you will be issued with a certificate which may be shown to any relevant authorities after your

checkout.



19. การสั�งอาหารจากภายนอกโรงแรม ตอ้งเป็นอาหารที�ปรงุสกุมาเรยีบรอ้ยแลว้ และกรมควบคมุโรค ไมอ่นุญาต
ใหนํ้าเครื�องดื�มที�มสีว่นผสมของแอลกอฮอลล์โดยเด็ดขาด การสั�งอาหารทกุครั �ง กอ่นนําสง่ทางพยาบาลจะ
ตรวจสอบกอ่นทกุครั �ง เนื�องจากอาหารบางประเภท เป็นอาหารตอ้งหา้มระหวา่งกกัตวั การนําสง่อาหารที�สั�ง
มาจากภายนอกโรงแรมนั�น จะจัดสง่วนัละ 1 ครั�ง โดยลกูคา้ตอ้งเลอืกวา่จะใหนํ้าสง่พรอ้มมื�ออาหาร เชา้
กลางวนั หรอืเย็น และทางโรงแรมฯจะไมรั่บผดิชอบตอ่อาหารนั�นๆ
Food deliveries from outside the hotel must be already fully cooked and ready-to-eat. Alcoholic

beverages and food containing alcohol are strictly prohibited by the Ministry of Public Health. All

deliveries are subject to inspection by the medical staff. Any items deemed not appropriate for

consumption will be disposed of without any compensation. Delivery to rooms are allowed once a day

at the hotel’s designated time. The hotel will not be responsible for any incidents occurring from

outside deliveries.

ขอ้ไมค่วรปฏบิตั ิ
Prohibitions and Restrictions

1. หา้มออกนอกสถานที� ที�กําหนดไว ้หากมคีวามจําเป็นใหแ้จง้เจา้หนา้ที� ประสานงาน
Guests are not to leave their designated rooms and areas without prior authorization from a hotel or

health official.

2. ไมอ่นุญาตใหผู้เ้ขา้พักออกจากหอ้งพักตลอดการเขา้พัก
Guests are prohibited from leaving their rooms throughout the entire stay.

3. หา้มบว้นนํ�าลาย เสมหะ สั�งนํ�ามกู ลงบนพื�น
Do not spit or excrete any saliva and mucus onto the floor.

4. หา้มดื�มสรุา หรอืเสพของมนึเมาในโรงแรม
Do not consume any alcoholic beverages nor any intoxicants in the hotel throughout the duration of

your stay.

5. ขอสงวนสทิธิ�การพบญาต ิตลอดระยะเวลากกัตวั
Visits from friends and relatives are prohibited throughout your stay until discharged from the hotel.

6. หา้มนําสิ�งของทกุชนดิของผูก้กัตวัออกจากโรงแรมในทกุกรณี
All personal belongings and items are not allowed to leave the hotel throughout your stay (example:

souvenirs for friends, etc.).

7. หา้มเปิดหนา้ตา่ง หรอืประตหูอ้งพักทิ�งไว ้
All doors and windows are to be kept closed at all times.


