16 DAYS, 15 NIGHTS

ALTERNATIVE STATE

QUARANTINE

Silom Serene, a Boutique Hotel in collaboration with Vibhavadi Hospital is pleased to offer our certified
long stay package to both Thai citizens and expatriates returning from abroad in a serene and safe
environment that meets the standards of the Ministry of Public Health.

Package Rates/ 1 Adult
Deluxe Room (30 sqm) - THB 46,000 Net
Executive Room (35 sqm) - THB 49,000 Net
1 Bedroom Suite (60 sqm) - THB 65,000 Net
There will be an additional charge of full package rate for 2nd
person sharing the same room.
Child under 12 years old sharing the same room will be charged
at THB 30,000 Net/Child

Deluxe Room (30 sqm)
Silom Serene Hotel Package Includes:

Discount 10 %
for Thai resident

Free High Speed WI-FI Access 24/7
Private Restroom/Bathtub/Shower
43-Inch Smart TV
Hand Sanitizer and Mask
Complimentary 3 Meals/Day from Selected Menu
Provided and Drinking Water
Other Services:
Complimentary Welcome Beverage
Room Cleaning Service

1 Bedroom Suite (60 sqm)

Free Use of Yoga Mat and Exercise Ball in
Recreational Room
Wireless Dance Mat PC TV in Recreational Room
Open-air rest area by pool & garden (after day 7 and
negative COVID-19 test result)
Free Transfer Service from Airport (Don
Muang/Suvarnabhumi.)
In-house restaurants include Arno's Butcher and
Eatery and Ormthong Heritage Restaurant (Thai)
Messenger Services to Nearby Convenient Stores

Open-Air Rest Area

Reservation Process:
Flight details are required for limousine pick up

Vibhavadi Hospital Package Includes:

Reservation process will be complete only when all

COVID-19 testing (2 times on days 5

necessary information are submitted

and 12)

Full payment must be submitted prior to check in date

24-hour nurse standby service

For reservation or more information, please scan QR

Twice-daily temperature and health

Codes below:

monitoting under registered nurse(RN)
supervision

Silom Serene, a Boutique Hotel
7 Soi Pipat, Silom Soi 3, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
reservations@silom-serene.com Tel: +662 636 6599 www.silom-serene.com
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QUARANTINE

สีลมซีรน
ี บูตก
ิ โฮเทลร่วมกับโรงพยาบาลวิภาวดีมค
ี วามยินดีทจะนํ
ี าเสนอแพ็คเกจพํานักระยะยาว ให้กบ
ั ท่านลูกค้าทังคนไทยและ
ชาวต่างชาติทเดิ
ี นทางกลับจากต่างประเทศในสภาพแวดล้อมทีเงียบสงบและปลอดภัยตามมาตรฐานของกระทรวงสาธารณสุข

ราคาแพ็คเกจ/สําหรับ 1 ท่าน

ตรม) - 46,000 บาทถ้วน
Executive Room (35 ตรม) - 49,000 บาทถ้วน
1 Bedroom Suite (60 ตรม) - 65,000 บาทถ้วน
สําหรับผูเ้ ข้าพักท่านที 2 ทีใช้หอ
้ งเดียวกันชําระเพิมเต็มจํานวน
**เด็กตํากว่า 12 ปชําระเพิม 30,000 บาทต่อท่าน**
Deluxe Room (30

Deluxe Room (30

ตรม)

1 Bedroom Suite (60

ตรม)

พืนทีพักผ่อนริมสระนําและสวน
แพ็คเกจโรงพยาบาลวิภาวดีประกอบด้วย:
การตรวจเชือโควิด-19 2 ครัง(วันที 5 และ
วันที 12)
บริการพยาบาลตลอด 24 ชัวโมง
วัดอุ ณหภูมวิ น
ั ละสองครัง และติดตามผล
สุขภาพโดยพยาบาลวิชาชีพ

ี ทร์ประกอบด้วย:
แพ็คเกจโรงแรมสีลมศิรน
ฟรี Wi-Fi ความเร็วสูง
ห้องนําส่วนตัว / อ่างอาบนํา / ฝกบัว
สมาร์ททีวี 43 นิว
เจลทําความสะอาดมือและหน้ากากอนามัย
อาหารฟรี 3 มือ / วันและนําดืม

ส่วนลด 10%
สําหรับคนไทย

บริการอืน ๆ :
เครืองดืมต้อนรับฟรี
บริการทําความสะอาดห้องพัก
ใช้เสือโยคะและลูกบอลออกกําลังกายฟรีใน
ห้องสันทนาการ
ใช้แผ่นเกมส์เต้นออกกําลังกายในห้องสันทนาการฟรี
พืนทีพักผ่อนกลางแจ้งริมสระว่ายนําและสวน (หลังจากวันที 7
และผลการตรวจเชือโควิด-19 เปนลบ)
บริการรับส่งฟรีจากสนามบิน (ดอนเมือง / สุวรรณภูม)ิ
บริการอาหารรูมเซอร์วส
ิ จากห้องอาหารอาโนส์ บุชเชอร์ แอนด์
อีทเทอรีและออมทอง เฮอริเทจ
บริการแมสเซนเจอร์ไปยังร้านสะดวกซือใกล้เคียง
ขันตอนการจองแพ็คเกจ:
ต้องระบุรายละเอียดเทียวบินสําหรับการรับทีสนามบิน
ขันตอนการจองจะสมบูรณ์ก็ต่อเมือมีการส่งข้อมูลทีครบถ้วน
ต้องชําระเงินเต็มจํานวนก่อนวันทีเช็คอิน
สําหรับการจองหรือสอบถามข้อมูลเพิมเติมโปรดสแกน QR Codes
ด้านล่าง:

โรงแรมสีลมศิรน
ี ทร์ บูติกโฮเทล
7 ซ. พิพฒ
ั น์ สีลม ซ. 3 สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
reservations@silom-serene.com Tel: +662 636 6599 www.silom-serene.com
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⽇15泊

ALTERNATIVE STATE

QUARANTINE

シル・オム・セリーヌ、ヴィババディ病院と共同でブティックホテルは、公衆衛⽣省の基準を満たす穏
やかで 環境で海外に を返すタイの市⺠と駐在員の両⽅に私たちの認定ロングステイパッケージ
をオフに喜んでいます。
safe

fROM

パッケージ料⾦ ⼤⼈
/ 1

Deluxe Room (30

デラックスルーム(30㎡) - THB 46,000ネット
エグゼクティブルーム(35平⽅メートル) - THB 49,000ネット1
ベッドルーム スイート (60㎡) - THB 65,000 ネット
2⽇のフルパッケージ料⾦の追加料⾦がかかります
同じ部屋を共有する⼈。
同じ部屋を共有する12歳未満の⼦供 には課⾦されます
ネット チャイルドにて
割引
タイ在住者向け
シーロム セリーヌ ホテル パッケージ含まれています:
• 無料の⾼速 WI-FI アクセス24/7
• プライベートトイレ/バスタブ/シャワー
• 43インチ スマートテレビ
• ハンドサニタイザーとマスク
無料の ⻝ ⻝事は、提供される選択されたメニューと飲料⽔から⼀⽇
その他のサービス:
• 無料のウェルカムドリンク
• ルームクリーニングサービス
• レクリエーションルームでのヨガマットとエクササイズボールの無料利⽤
• レクリエーションルームでのワイヤレスダンスマットPCテレビ
• プール&ガーデンによるオープンエアの休憩所(7⽇⽬以降とマイナス
COVID-19テスト結果)
• 空港からの無料トラnsferサービス(ドンムアン/スワンナプーム.
• 館内レストランにはアルノ・ブッチャー・アンド・イートリー、オルムト
ン・ヘリテージ・レストラン(タイ料理)などがあります。
• 近くの便利な店へのメッセンジャーサービス

ตรม)

THB 30,000

•

1 Bedroom Suite (60

:

ตรม)

屋外休憩所
ヴィバヴァディ病院パッケージには以下が含まれます:
• COVID-19 テスト(5⽇⽬と 1⽇2回の2回)
• 24時間hourのナーススタンバイサービス
• 2回-登録看護師(RN)監督の下で毎⽇の温度と健康のモ
ニトーティングdaily

3

10 %

/

/

予約プロセス:
• リムジンのピックアップにはフライトの詳細が必要です
• 予約⼿続きは、必要な情報がすべて送信された場合にのみ完了します
• チェックイン⽇前に全額⽀払いを提出する必要があります
ご予約または詳細については、
下記の コードをスキャンしてくださ
い。
•

please

QR

Silom Serene, a Boutique Hotel
7 Soi Pipat, Silom Soi 3, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
reservations@silom-serene.com Tel: +662 636 6599 www.silom-serene.com

