
As stipulated by the Thai Government and Ministry of Public Health, guest must stay in his/her
own room only at all times. In case of an emergency situation, guest must inform COVID-19
Manager for special arrangement by dialing “0”. In terms of rule violation, hotel has a right to
report to the Government for further actions which will result in transfer to designated State
Quarantine or repatriate back to country of origin 
โปรดอยูใ่นหอ้งของตนเองเท่านั�น หากท่านมคีวามจาํเป�นที�ต้องออกจากหอ้ง ใหแ้จง้ต่อเจา้หน้าที�โรงแรมทราบ หาก
ท่านฝ�าฝ�น ทางโรงแรมจะแจง้หน่วยงานภาครฐัเพื�อดําเนินการตามขั�นตอนต่อไป ซึ�งอาจจะสง่ผลใหม้กีารยา้ยไปยงั
พื�นที�กักกันโรคแหง่รฐัที�กําหนด หรอืสง่ตัวกลับประเทศต้นทาง

Avoid spiting and blowing your nose onto guest room floor. 
หา้มบว้นนํ�าลาย เสมหะ สั�งนํ�ามูกลงบนพื�น

Wearing mask is always required when you are in contact with another person.
กรุณาสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลาเมื�อต้องติดต่อกับผูอื้�น

You may communicate with our hotel attendants via Line Application by scanning this QR
Code.  (If you do not have a smart phone, you can contact our staff for assistance or more
information by dialing “0” from the phone provided in your room)
ท่านสามารถสื�อสารกับพนักงานต้อนรบัของโรงแรมผา่นไลน์โดยสแกน QR Code นี� (หากท่านไมม่สีมารท์โฟนท่าน
สามารถติดต่อเจา้หน้าที�ของเราเพื�อขอความชว่ยเหลือหรอืขอ้มูลเพิ�มเติมได้โดยกด“ 0” จากโทรศัพท์ในหอ้งของ
ท่าน)

You are not allowed outside of your room between day 0-7 (unless it’s an emergency which
COVID-19 manager must be notified)
ท่านไมส่ามารถออกนอกหอ้งพกัระหวา่งวนัที� 0-7 (เวน้แต่วา่จะเป�นเหตฉุกุเฉินซึ�งท่านต้องแจง้ผูจ้ดัการโควดื-19ล่วง
หน้า)

Covid-19 swap test will take place on Day 5 and Day 12 of your quarantine period.  The hotel
will coordinate with standby nurse and notify the time of the test with you 
ทางโรงพยาบาลจะมกีารเก็บตัวอยา่งเพื�อหาเชื�อโควดิ-19 ใน วนัที� 5 และวนัที� 12 ทางโรงแรมจะประสานงานกับเจา้
หน้าที�พยาบาลและแจง้เวลาทําการตรวจเชื�อกับท่าน

Complimentary daily 3 meals will be provided and placed in front of the table outside your
guestroom door. Floor attendant will knock on your door to let you know that the meal has
arrived. Next day’s meal orders will be taken by phone between 18:00 – 20:00 hrs. daily
ทางโรงแรมจะจดัเตรยีมอาหารฟรใีหท่้าน 3 มื�อ/วนั อาหารจะถกูจดัเตรยีมไวบ้นโต๊ะด้านนอกประตหูอ้งพกัของท่าน
พนักงานต้อนรบัประจาํชั�นจะเคาะประตเูพื�อแจง้ใหท้ราบวา่อาหารมาถึงแล้ว การรบัออเดอรอ์าหารของวนัถัดไปจะ
ดําเนินการทางโทรศัพท์ระหวา่งเวลา 18:00 น. - 20:00 น. ทกุวนั
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Breakfast will be served between 07:00 – 10:00 hrs.
อาหารเชา้จะใหบ้รกิารระหวา่ง 07:00 น. - 10:00 น.
Lunch will be served between 11:00 – 13:00 hrs.
อาหารกลางวนัจะใหบ้รกิารระหวา่งเวลา 11:00 - 13:00 น.
Dinner will be served between 17:00 – 20:00 hrs.
อาหารคํ�าจะเสริฟ์ระหวา่งเวลา 17:00 น. - 20:00 น.

If you have any specific food allergies or dislikes, please share the information with on-call
nurse when you check in.
หากท่านมอีาการแพห้รอืไมช่อบอาหารใด ๆ โปรดแจง้ขอ้มูลเวลาเชค็อินกับพยาบาล

Wash and clean clothes on your own with the detergent provided in the room
โปรดซกัและทําความสะอาดเสื�อผา้ด้วยตนเอง ทางโรงแรมได้จดัเตรยีมผงซกัฟอกใหใ้นหอ้ง

Please keep your room clean during your first quarantine week. Housekeeping service will be
provided every 2 days from day 7 onwards and you are allowed to rest in the designated
recreational area while your room is being cleaned by wearing a mask at all time.
โปรดรกัษาความสะอาดหอ้งของท่านในชว่งสปัดาหแ์รกของการกักตัว โรงแรมจะมบีรกิารทําความสะอาดทกุ 2 วนั
ตั�งแต่วนัที� 7 ของการกักตัวเป�นต้นไปและท่านสามารถพกัผอ่นในพื�นที�สนัทนาการที�กําหนดไวใ้นขณะที�หอ้งของท่าน
ได้รบัการทําความสะอาดโดยท่านต้องสวมหน้ากากอนามยัตลอดเวลา

When you are done with your meal, please put the waste into the Biohazard Autoclave Bag
and place it in front of your guest room door.
เมื�อท่านรบัประทานอาหารเรยีบรอ้บแล้วโปรดใสข่ยะลงในถงุอดง มดัใหแ้น่นแล้ววางไวที้�หน้าประตหูอ้งพกัของท่าน

Food containers designated by the hotel for each meal must not be reused and must be
disposed of in red waste bags provided.
ภาชนะบรรจุอาหารที�โรงแรมใชส้าํหรบัอาหารแต่ละมื�อจะต้องไมนํ่ากลับมาใชซ้ํ�าและต้องทิ�งในถงุขยะสแีดงที�จดัเตรยีม
ไวใ้ห้

To do the self-temperature check twice a day (morning and afternoon). The hotel will
coordinate with the standby nurse and notify the time of the process with you
การตรวจวดัอุณหภมูท่ิานเองวนัละสองครั�ง (เชา้และบา่ย) โรงแรมจะประสานงานกับเจา้หน้าที�พยาบาลและแจง้เวลา
ดําเนินการกับท่าน

Notify the COVID Manager by dialing “0” immediately if you have fever, constant coughing,
sneezing, and sore throat.  If you are feeling stressed, experience insomnia or any other kind of
emotional tension, feel free to contact our COVID Manager.
โปรดแจง้ผูจ้ดัการโควดิโดยกด“ 0” ทันทีหากท่านมไีข ้ไอ จามและเจบ็คออยา่งต่อเนื�อง หากรูส้กึเครยีด นอนไมห่ลับ
หรอืมคีวามตึงเครยีดทางอารมณ์อื�น ๆ โปรดติดต่อผูจ้ดัการโควดิของเรา
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Wash hand or apply alcohol gel after coughing and sneezing or every time before and after
dining as well as restroom usage
โปรดล้างมอืหรอืใชแ้อลกอฮอล์หลังไอ จามหรอืทกุครั�งก่อนและหลังรบัประทานอาหารตลอดจนการใชห้อ้งนํ�า

Rest 6-8 hours daily. If you have trouble sleeping, please notify our COVID Manager
พกัผอ่น 6-8 ชั�วโมงทกุวนั หากท่านมปี�ญหาในการนอนหลับโปรดแจง้ผูจ้ดัการโควดิของเรา

Bath and wash your hair daily
โปรดอาบนํ�าสระผมทกุวนั

In case your first Covid-19 test result is negative, you will be able to utilize our designated
relaxing area once a day for approximate 30 minutes which you can contact our Reception to
reserve the date and time
ในกรณีที�ผลการตรวจเชื�อโควดิ-19 ครั�งแรกของท่านเป�นลบท่านจะสามารถใชพ้ื�นที�ผอ่นคลายที�กําหนดไวข้องโรงแรม
วนัละครั�งเป�นเวลา 30 นาทีโดยประมาณซึ�งท่านสามารถติดต่อแผนกต้อนรบัเพื�อจองวนัที�และเวลาได้

You may order merchandises online from apps like Lazada or Shopee but full payment must
be submitted prior to delivery.  Also, all packages delivered will be open and inspected
thoroughly by our security personnel before they are handed over to you
ท่านสามารถสั�งซื�อสนิค้าทางออนไลน์ได้จาก Lazada หรอื Shopee แต่ต้องชาํระเงินเต็มจาํนวนก่อนสง่มอบ
นอกจากนี�พสัดทัุ�งหมดที�จดัสง่จะถกูเป�ดและตรวจสอบอยา่งละเอียดโดยเจา้หน้าที�รกัษาความปลอดภัยของเราก่อนที�
จะสง่มอบใหท่้าน

Relatives who bring souvenirs must comply with hotel’s security measure. Entry into
restricted areas is strictly prohibited. To leave items, they must be packaged with the
recipient’s name and room number clearly written down and deposited at the front office,
Lobby floor from 7.00-11.00 hrs. of each day. The hotel will deliver to the room at 12.00 noon. If
the items left by relatives are not allowed to be inspected, the hotel will not accept the items
nor deliver them to you
ญาติที�นําของมาฝากจะต้องปฏิบติัตามมาตรการรกัษาความปลอดภัยของโรงแรม หา้มเขา้ไปในพื�นที�หวงหา้มโดยเด็ด
ขาด หากต้องการฝากสิ�งของต้องระบุชื�อผูร้บัและหมายเลขหอ้งอยา่งชดัเจนและนําไปฝากไวที้�แผนกต้อนรบัชั�นล็อบบี�
ตั�งแต่เวลา 7.00-11.00 น. ของแต่ละวนั โรงแรมจะจดัสง่ถึงหอ้งพกัเวลา 12.00 น. หากไมอ่นุญาตใหต้รวจสอบ
สิ�งของที�ญาตินํามาฝากไวใ้ห ้ทางโรงแรมจะไมร่บัสิ�งของหรอืสง่มอบใหกั้บท่าน

The Hotel does not allow food orders from outside sources or service as well as food brought
in by relatives.  Additional food can only be ordered from our Room Service Menu
โรงแรมไมอ่นุญาตใหส้ั �งอาหารจากรา้นนอกโรงแรมหรอืรบัประทานอาหารที�ญาตินําเขา้มาฝาก ท่านสามารถสั�งอาหาร
เพิ�มได้จากเมนูรูมเซอรว์สิเท่านั�น

Certain items/spicy food are prohibited such as papaya salad, Thai spicy salad, liquor and all
kinds of illegal items including items prohibited in medical and public health or items that
have a negative effect on health and food that will cause problems in the digestive tract. 
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หา้มรบัประทานอาหารรสจดัเชน่สม้ตํา ประเภทยาํ สรุาและของผดิกฎหมายทกุชนิดรวมทั�งสิ�งของต้องหา้มทางการ
แพทยแ์ละสาธารณสขุหรอืรายการที�มผีลเสยีต่อสขุภาพและอาหารที�จะก่อใหเ้กิดป�ญหาในระบบทางเดินอาหาร

Kindly read the  rules and regulations carefully and thoroughly.  Once you have understood the
details, place your signature on the document and take a picture your signature and send it back
to us either via email or line. In the event that you have questions or doubts regarding any of the
details, feel free to contact us directly via reservations@silom-serene.com or 662-6366599 ext. 113.
 
Kind regards,
The Management Team
Silom Serene, a Boutique Hotel

Guest’s
Signature: ________________________________

กรุณาอ่านกฎและขอ้บงัคับอยา่งละเอียดและถี�ถ้วน เมื�อท่านเขา้ใจรายละเอียดแล้วโปรเซน็ชื�อของท่านลงในเอกสารแล้ว
ถ่ายภาพลายเซน็สง่กลับมาใหโ้รงแรมทางอีเมลหรอืไลน์ ในกรณีที�ท่านมคํีาถามหรอืขอ้สงสยัเกี�ยวกับรายละเอียดใด ๆ
โปรดติดต่อโรงแรมโดยตรงผา่น reservations@silom-serene.com หรอื 662-6366599 ต่อ 113.
 
ขอแสดงความนับถือ,
คณะผูบ้รหิาร
โรงแรมสลีมศีรนีทร์

ลายเซน็ผูเ้ขา้พกั: ______________________________
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