Dos & Don'ts
Dos
Do try to get plenty of rest or at least 8 hours
of sleep daily
พยายามพักผ่อนให้เพียงพอหรือนอนหลับอย่างน้อย
8 ชัวโมงต่อวัน
Our Housekeeping Department will clean
the room and change bed linens every 2
days. If you do not need to have your room
clean when it is due to be cleaned, do notify
our hotel attendant in advanced
แผนกแม่บา้ นของเราจะทําความสะอาดห้องและเปลียน
ผ้าปูทีนอนทุก 2 วัน หากคุณไม่ต้องการให้ทําความ
สะอาดห้องเมือถึงวันกําหนดโปรดแจ้งผูด
้ แ
ู ลโรงแรม
ของเราล่วงหน้า
The hotel will provide 3 meals daily. If the
food quantity is insufficient, do let our hotel
attendant know. Certain food items may be
replenished without additional costs
โรงแรมจะให้บริการอาหาร 3 มือทุกวัน หากปริมาณ
อาหารไม่เพียงพอโปรดแจ้งให้ผด
ู้ แ
ู ลโรงแรมของเรา
ทราบ อาจสามารถเติมอาหารบางรายการโดยไม่มค
ี ่าใช้
จ่ายเพิมเติม
Do try our Room Service menu with a wide
selections of delicious Thai and western
dishes
ลองเมนูรูมเซอร์วส
ิ ซึงมีรายการอาหารให้เลือกมากมาย
ทังอาหารไทยและอาหารตะวันตก
Do observe closely and abide by the rules
and regulations of the hotel and ASQ
protocols. If you violate any rules or wilfully
refuse to comply with the regulations, the
Ministry of Defence will repatriate you back
to your country of origin immediately.
โปรดปฏิบต
ั ิตามกฎและข้อบังคับของโรงแรมและ
มาตรการชอง ASQ หากคุณละเมิดกฎใด ๆ หรือจงใจ
ปฏิเสธทีจะปฏิบต
ั ิตามกฎระเบียบกระทรวงกลาโหมจะ
ส่งตัวคุณกลับประเทศต้นทางทันที

Don'ts
Don’t try to open the bedroom windows
under any circumstance
อย่าพยายามเปดหน้าต่างห้องนอนไม่วา่ ในกรณีใด ๆ
Don’t wander into the hallway without
permission
อย่าเดินเข้าไปในห้องโถงโดยไม่ได้รบ
ั อนุญาต
Don’t spit or blow your nose onto the floor
in the room. Always use a tissue paper if you
need to sneeze or cough
อย่าบ้วนนําลายหรือสังนํามูกลงบนพืนในห้อง
ใช้กระดาษทิชชูทก
ุ ครังหากคุณจําเปนต้องจามหรือไอ
Don’t ignore any symptoms of stress or
insomnia. If you feel uncomfortable
physically or emotionally, contact our staff
immediately
อย่าเพิกเฉยต่ออาการเครียดหรือนอนไม่หลับ หากคุณ
รูส
้ ก
ึ ไม่สบายใจทางร่างกายหรืออารมณ์โปรดติดต่อเจ้า
หน้าทีของเราทันที
Don’t try to escape from your room. If you
violate this rule, by the Thai Government
Law, the hotel has the right report to the
Government for further action which will
result in transfer to local State Quarantine.
อย่าพยายามหนีออกจากห้องของคุณ หากคุณละเมิด
กฎนีตามกฎหมายรัฐบาลไทยโรงแรมมีสท
ิ ธิรายงานต่อ
รัฐบาลเพือดําเนินการต่อไปซึงจะส่งผลให้มก
ี ารโอนไป
ยังเขตกักทีรัฐกําหนดไว้

