
ขอปฎิบัติในการใชหองพักรับรอง

1. หลังผลตรวจโควิด-19 คร้ังแรกในวันท่ี 5 ของการเขาพักและไดผลตรวจเปนลบ ทางโรงแรมจึงจะ อนุญาตใหผูเขาพักใช
หองพักรับรองในระหวางท่ีเขาทําความสะอาดหองพักของทาน
2. พนักงานรักษาความปลอดภัยของเราจะมารับผูเขาพักออกจากหองไปยังหองพักรับรอง กอนเวลาทําความ
 สะอาดลวงหนาอยางนอย 30 นาที ผูเขาพักไมสามารถออกจากหองพักโดยลําพังในทุกกรณี
3. กอนออกจากหองพักทุกคร้ัง ผูเขาพักตองสวมรองเทาแตะท่ีทางโรงแรมเตรียมไวใหเทาน้ัน และผูเขาพักไมสามารถ
 นําส่ิงของเคร่ืองใชใดๆ ออกจากหองพักในทุกกรณี
4. ผูเขาพักสามารถใชหองพักรับรองไดไมเกิน 1 ช่ัวโมง โดยสามารถเขาใชไดเพียงคร้ังละ 1 ทานเทาน้ัน เวนแตผูเขาพักเดิน
 ทางพรอมเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในกรณีน้ีจะสามารถใชหองพักรับรองไดพรอมกัน
5. หองพักรับรองเปนหองปลอดบุหร่ี หากผูเขาพักมีความประสงคจะสูบบุหร่ีกรุณาแจงพนักงานใหทราบลวงหนากอนออก
 จากหองพัก ท้ังน้ีผูเขาพักจะสามารถสูบบุหร่ีในหองพักรับรองท่ีเปนช้ันสูบบุหร่ีเทาน้ัน
6. พนักงานรักษาความปลอดภัยจะมารับผูเขาพักกลับไปยังหองพัก หลังการทําความสะอาดเสร็จส้ิน ผูเขาพักไมสามารถ
 กลับไปยังหองของทานโดยลําพังในทุกกรณี

WAITING ROOM POLICY

1. After your COVID test on Day 5 of your stay with us and the result comes back as negative, you will be
 given access to the Waiting Room while we clean your room.

2. Our security team member will pick you up from the room 30 minutes prior to the scheduled time and 
 escort you to the waiting room, please do not leave the room without our security team member to 
 accompany you.

3. You must wear sandals which are provided by hotel while leaving your room. Please do not carry your
 personal belongings or any other items from the room while stepping out.

4. You are allowed access to the waiting room for a maximum of one hour. Only one person is allowed in
 the waiting room at a time unless you are travelling with children, below the age of 15. In that case, you
 and the child will be allowed to enter the waiting room together. 

5. The waiting room is a non-smoking room, should you prefer to have a smoking room please notify our 
 customer care at the time of booking your slot to access the waiting room.

6. Our security team member will escort you back to the room once we it is thoroughly cleaned.



ขอปฎิบัติในการใชสถานท่ีพักผอน

1 ผูเขาพักตองทําการเช็คชวงเวลาวางของสถานท่ีพักผอนกับเจาหนาท่ี และหากชวงเวลาดังกลาววางกรุณาทําการจองชวง
 เวลาของทาน โดยในการใชลิฟต ผูเขาพักจะสามารถใชลิฟตไดคร้ังละ 1 ทาน และกรุณาทําความสะอาดมือของทานดวยเจล
 แอลกอฮอล พรอมท้ังสวมหนากากอนามัยกอนการใชลิฟต โดยขณะท่ีอยูในลิฟตกรุณาไมพูดคุยหรือใชโทรศัพทมือถือของทาน
2 ทุกคร้ังจะมีพนักงานรักษาความปลอดภัยมารับผูเขาพักออกจากหองพักไปยังสถานท่ีพักผอน ซ่ึงผูเขาพักจะไมสามารถ
 ออกจากหองโดยลําพังไดในทุกกรณี
3 กอนออกจากหองพักทุกคร้ัง ผูเขาพักตองสวมรองเทาแตะท่ีทางโรงแรมเตรียมไวใหเทาน้ัน โดยผูเขาพักจะไมสามารถนําของใช
 สวนตัว หรือส่ิงของของทางโรงแรมออกจากหองพักไดในทุกกรณี
4. ผูเขาพักสามารถใชหองพักรับรองไดไมเกิน 1 ช่ัวโมง โดยสามารถเขาใชไดเพียงคร้ังละ 1 ทานเทาน้ัน เวนแตผูเขาพักเดินทาง
 พรอมเด็กอายุต่ํากวา 15 ป ในกรณีน้ีจะสามารถใชหองพักรับรองไดพรอมกัน
5 สถานท่ีพักผอนเปนสถานท่ีปลอดบุหร่ี หากผูเขาพักมีความประสงคจะสูบบุหร่ี กรุณาแจงใหพนักงานทราบลวงหนา
6 พนักงานรักษาความปลอดภัยจะมารับผูเขาพักกลับไปยังหองของทานหลังจากท่ีทําความสะอาดเรียบรอยดีแลว 
 โดยผูเขาพักจะไมสามารถกลับไปยังหองของทานโดยลําพังในทุกกรณี

RELAXING AREA POLICY

1 Please check for available slots for the relaxing area with our staff prior to your visit. If a slot is available, then 
 can book and schedule your slot. Only one guest is allowed into the elevator at a time. Please clean your hands 
 with alcohol gel and wear a surgical mask before you enter the elevator. Please do not speak or use your 
 cellphone while you are in the elevator.
2 Our security team member will pick you up from the room and escort you to the Relaxing Area, please do not 
 leave the room without security personnel to accompany you.
3 You must wear sandals provided by the hotel when stepping out of your room. Please do not carry any 
 personal belongings or hotel items while stepping outside. 
4 You are allowed access to the waiting room for a maximum of one hour. Only one person is allowed in the 
 waiting room at a time unless you are travelling with children, below the age of 15. In that case, you and the 
 child will be allowed to enter the waiting room together. 
5 The waiting room is a non-smoking room, should you prefer to have a smoking room please notify our 
 customer care at the time of booking your slot to access the waiting room.
6 Our security team member will escort you back to the room once we have thoroughly cleaned it.



แนวทางปฏิบัติการรวม Alternative State Quarantine

เพ่ิมเราเปนเพ่ือนทางไลน
ขอปฏิบัติดานลางน้ันเปนไปตามขอบังคับและคําแนะนําของกระทรวงสาธารณสุข เพ่ือรับรองความปลอดภัยของแขกและพนักงานทุกทาน 

กรุณาปฏิบัติตามอยางเครงครัด

ขอควรทํา : การปฏิบัติตัวของผูเขาพัก 
1. กรุณาคลิกท่ีลิงคน้ี: https://lin.ee/4LX0OuF หรือสแกนคิวอาร โคท ดานบนเพ่ือใชในการติดตอส่ือสาร และสอบถามอาการผานทางไลน 
2. กรุณาอยูในหองสวนตัวของทาน และหลีกเล่ียงการอยูใกลชิดกับบุคคลอ่ืน
3. ในขณะท่ีทานอยูในพ้ืนท่ีสาธารณะของโรงแรม กรุณาสวมหนากากอนามัยและรักษาระยะหางจากทานอ่ืนอยางนอย 1 เมตร
4. แยกส่ิงของเคร่ืองใชสวนตัวเพ่ือความปลอดภัยของทาน เชน จาน ชาม ชอนสอม แกวน้ํา และผาเช็ดตัว ไมควรใชรวมกับผูอ่ืน 
 หรือแมกระท่ังกับเด็กอายุต่ํากวา 15 ปท่ีเขาพักหองเดียวกันกับทาน
5. ลางมือดวยสบูหรือเจล แอลกอฮอล ทุกคร้ังท่ีไอ จาม กอน-หลังรับประทานอาหาร และกอน-หลังการใชหองน้ํา
6. กรุณาท้ิงขยะมูลฝอยในถังขยะติดเช้ือท่ีจัดไวใหภายในหองพักเทาน้ัน หากถังขยะเต็มใหรัดถุงขยะใหแนนและวางไวหนาหองของทาน 
 โดยโรงแรมจะเก็บขยะในชวงเวลา 15.00 น. และ 21.00 น. ของทุกวันเทาน้ัน
7. จนกวาจะถึงวันท่ี 5 ของการตัวเช้ือโควิท-19 กรุณาอยูแตในหองพักของทานเทาน้ัน โดยทานจะสามารถออกจากหองพักได
 หลังจากวันท่ีผลตรวจออกและแสดงผลวาไมพบเช้ือ
8. สําหรับการเขาใชสถานท่ีพักผอน กรุณาตรวจสอบชวงเวลาวางกับพนักงานผานทางไลนของโรงแรม และหากชวงเวลาดังกลาววาง
 เราจะทําการจองสถานท่ีพักผอนและแจงใหทานทราบ
9. กรุณาใชลิฟตสําหรับการเขาใชสถานท่ีพักผอน โดยสามารถใชไดคร้ังละ 1 ทาน และกรุณาทําความสะอาดมือของทานดวยเจลแอลกอฮอล 
 พรอมท้ังสวมหนากากอนามัยกอนการใชลิฟต โดยขณะท่ีอยูในลิฟตกรุณาไมพูดคุยหรือใชโทรศัพทมือถือของทาน
10. หากทานมีอาการปวยสามารถปรึกษาผานชองทางดังน้ี
 10.1 ไลน:  หากทานมีอาการปวยท่ีไมรุนแรงและตองการปรึกษาเพ่ือประเมินอาการเบ้ืองตน กรุณาติดตอเจาหนาท่ีของเราผานการโทร 
  หรือ วีดีโอคอล ทางไลนต้ังแตเวลา 08.00-18.00 น.
 10.2 ผานทางโทรศัพท: ในกรณีเจ็บปวยรุนแรง หรือฉุกเฉินสามารถโทรปรึกษาพยาบาลวิชาชีพท่ีปฏิบัติหนาท่ีประจําโรงแรมไดตลอดเวลา
  ท่ีเบอร:  0
11. เม่ือผูเขาพักมีอาการเจ็บปวย ไมสบาย พยาบาลวิชาชีพจะประเมินอาการเบ้ืองตน และประสานไปยังทีมหลักท่ีโรงพยาบาลบีเอนเอช
 ตลอด 24 ช่ัวโมง ในกรณีเจ็บปวยฉุกเฉินทุกกรณีโรงพยาบาลจะสงรถพยาบาลมารับผูปวยเพ่ือนําไปรักษาตอท่ีโรงพยาบาลตลอด 24 ช่ัวโมง
12. กรุณาใสรองเทาแตะท่ีทางโรงแรมเตรียมใหทุกคร้ังกอนออกจากหองพักของทาน

ขอหาม: ในการปฏิบัติตัวของผูเขาพัก 
1. ไมใชหองน้ําบริเวณพ้ืนท่ีสาธารณะ กรุณาใชหองน้ําภายในหองพักของทานเทาน้ัน
2. ไมรวมรับประทานอาหารกับผูอ่ืน แมกระท่ังกับเด็กอายุต่ํากวา 15 ปท่ีเขาพักหองเดียวกันกับทาน
3. ไมนําส่ิงของภายในหองพักทุกชนิดออกจากโรงแรมในทุกกรณี
4. ไมอนุญาตใหส่ังอาหาร หรือ ส่ิงของตางๆ ท่ีนําสงมาจากภายนอก
5. ไมนําอาหารสด อาหารท่ีไมมี อ.ย. หรือโยเกิรตและผลิตภัณฑพาสเจอรไรซ เขามาบริโภคภายในโรงแรม
6. ไมรักษาอาการเจ็บปวย หรือทานยาดวยตัวทานเอง ในกรณีมีอาการเจ็บปวยกรุณาติดตอเจาหนาท่ีโรงแรม หรือพยาบาลวิชาชีพทันที
7. ไมนํามีด กรรไกร หรือของมีคมทุกชนิดเขามาในบริเวณหองพัก และพ้ืนท่ีสาธารณะ
8. ไมเปดหนาตางหรือประตูหองพักท้ิงไว
9. ไมสัมผัสพ้ืนผิว หรือผนังโดยไมจําเปน ในกรณีท่ีใชบริการบริเวณสระวายน้ํา กรุณาหลีกเล่ียงการเดินเหยียบรอยเทาผูอ่ืนในขณะท่ีมีรอยเปยก
10. ไมด่ืมสุรา สูบบุหร่ี หรือเสพของมึนเมา ภายในหองพัก ตลอดระยะเวลาการเขาพัก
11. หามออกจากบริเวณท่ีทางโรงแรมกําหนดไวให หรือหากมีความจําเปนกรุณาแจงเจาหนาท่ีทุกคร้ัง
12. หามบวนน้ําลาย เสมหะ ส่ังน้ํามูก ลงบนพ้ืนหรือบริเวณอ่ืนๆ 

ทางโรงแรมขอแจงใหทราบวา ตลอดระยะเวลาการเขาพักของทานจะไมสามารถใหผูอ่ืนหรือญาติเขาพบได เพ่ือความปลอดภัยของทุกทาน



Action Guidelines of Alternative State Quarantine

ADD US ON LINE
The below guidelines are in keeping with the Ministry of Health to ensure well-being of our guests and staff members. 

Please adhere to them strictly. 

Do’s
1. Follow the link https://lin.ee/4LX0OuF or scan the above QR code to add us on LINE. You can contact us for any queries related to your 
 stay and well-being during your stay through LINE.
2. Please stay in your room and maintain a safe distance from other guests.
3. While you are in the public areas, you must always wear a face mask and maintain a distance of at least 1 metre from other people.
4. Personal items should be kept separately. For your safety, please do not share items such as cutlery, glasses, towels or dishes with any 
 other guest even with your own children if you are sharing a room.
5. Wash your hands with soap or alcohol gel every time you cough or sneeze and before and after using the washroom. 
6. Leave the rubbish in your room in the infectious trash can provided to you. If the litter is full, fasten the garbage bag and place it in front of 
 your room. Each day we will collect the garbage bags at 3 PM and 9 PM only.
7. Until your 5th Day COVID test, please stay in your room only. You will be allowed to leave the room if your test result shows negative.
8. To access the Relaxing Area, guests are required to check for available slots with our staff through LINE. If the slot is available, then we will 
 block the schedule and inform you.
9. Please use the elevator to access the Relaxing Area. Only one guest will be allowed to access the elevator at a time. Please clean hands 
 with alcohol gel and wear your surgical mask before entering the elevator. Please do not speak or use your cellphone while in the elevator.
10. If you are feeling sick and would like a consultation please use the below options:
 10.1 LINE: If you are feeling mild symptoms and would like to have it assessed, please reach our staff through phone or video call option 
  on LINE between 8 AM – 8 PM 
 10.2 On-Call: Incase of serious illness, emergency or would like a professional opinion after consulting our staff, please feel free to speak 
  to our nurse on duty. To contact please dial 0
11. After the initial assessment, if you are sick, the nurse and hotel staff will coordinate with the main team at BNH Hospital who are available 
 24 hours in case of any emergency. The hospital offers ambulance assistance 24 hours a day to bring patients in.  
12. Wear the sandals provided by hotel any time you leave the room

Don’ts 
1. Do not use the washrooms in public areas. Only use the one in your room.
2. Do not share your meals with others, even young children.
3. Do not take anything from your room outside. Be it personal belongings or items provided by the hotel. 
4. You are not allowed to order food or other items from outside to be delivered to you.
5. Do not bring fresh food, food without FDA, or yoghurt and pasteurized product for consumption.
6. Do not self-medicate or use non-prescription drugs when you have fever or it’s symptoms. Please the contact hotel or nurse on duty 
 immediately if you experience any symptoms.
7. Do not bring knife, scissors or sharp objects into the room or out in public area.
8. Do not leave the windows or doors of your room open.
9. Do not touch the surface or walls in the public areas or your room. In case you are by the poolside please be careful not to step on wet 
 footprints left behind by other guests. 
10. Consumption of alcohol is not permitted during your stay. This is a strictly non-smoking hotel, hence smoking in your room is not allowed
11. Do not leave the designated space assigned to you. If necessary, please notify the hotel officer.
12. Avoid the discharge of any bodily fluids on to the floor or on any surface.

We regret to inform you that during your stay with us you will not be able to receive any visitors inclusive of family members.


