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AMARA BANGKOK 

Alternative State Quarantine Program (ASQ) Handbook  

คู่มือและหลกัปฏิบติัในการเข้าพกั 

 

Index สารบญั 

ขอ้ปฏบิตัโิรงแรม ตามมาตราการควบคมุโรคตดิต่อในการแยกกกักนัเพื่อการเฝ้าระวงัป้องกนั 14 วนั 

• Accommodation ในระหวา่งเขา้พกั 14 วนั 

• Food and Beverage  การบรกิารอาหารและเครือ่งดื่มในระหวา่งเขา้พกั 

• Security and Safety ความปลอดภยั 

• Contact person บุคคลตดิต่อฉุกเฉิน 
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Accommodation / การเข้าพกั 

General practices ข้อปฏิบติัทัว่ไป 

 

1. หา้มออกนอกหอ้งพกั หากมคีวามจ าเป็นใหแ้จง้เจา้หน้าทีป่ระสานงาน  
Remain in the guestroom at all time unless during scheduled relaxation times of your preferred time. When required, notify the operator. 

2. หา้มบว้นน ้าลาย เสมหะ สัง่น ้ามกู ลงบนพืน้ 
Do not spit the sputum, blow mucus onto the floor. 

3. สวมใสห่น้ากากอนามยัตลอดเวลาทีม่ผีูอ้ ืน่อยูด่ว้ย ยกเวน้เวลารบัประทานอาหาร หรอืนอนพกั โดยตอ้งเวน้ระยะหา่งจาก
ผูอ้ื่น 1 เมตร 
Wear a facemask while others are present except when eating or sleeping and keep 1 meter distance from others. 

4. ในวนัทีท่า่นมาถงึทีพ่กั เราขออนุญาตนบัเป็นวนัที ่0 ทา่นจะอยูจ่นครบวนัที ่14 และออกจากทีน่ี่ไดใ้นวนัรุง่ขึน้คอื วนัที ่15 
รวมทัง้หมดเป็น 15 คนื 
Your 14 day-quarantine begins on the next day of your arrival; you can check out from the hotel on the morning of day 15. 

5. ในวนัที ่3-5 ของการกกัตวัและวนัที ่11-13 จะมพียาบาลเกบ็สิง่สง่ตรวจ เพือ่สง่ไปตรวจเชือ้ COVID 19 
On day 3-5 and day 11-13, the nurse will call on you to conduct required testing. 
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6. ส าหรบักรณพีเิศษ ผูท้ีต่อ้งตรวจในวนัที ่0 เนื่องจากเดนิทางมาโดยเครือ่งบนิโดยสารอาจจะมโีอกาสเสีย่งในการรบัเชือ้  
ขอความกรณุาหลกีเลีย่งการออกจากหอ้งถงึวนัที ่6 เพือ่ความปลอดภยัของทุกคน ทา่นจะสามารถเดนิออกมาขา้งนอกได ้
ในวนัที ่7  
You are advise to stay in your room for a min. of 7 days from the day of your arrival. 

7. ทุกวนัขอใหท้า่นลงขอ้มลูสขุภาพใน COSTE Application ในโทรศพัท ์จะมพียาบาลโทรเขา้มาสอบถามอาการ ถา้ทา่นมี
อาการผดิปกต ิหรอืกรณทีีท่า่นอาย ุมากกวา่ 60 ปี หรอืมโีรคประจ าตวั พยาบาลจะโทรเขา้มาสอบถามทุกวนั และทา่น
ตอ้งท าการวดัไขส้องครัง้ทุกวนั ชว่ง 10.00 น. และ 20.00 น. 
You need to complete daily health information through COSTE Application in your smart phone. Our nurse will call you daily if you have 
any abnormal symptoms or age above 60 years or have any underlying diseases. Please check your body temperature on your own 2 
times per day at 10.00 a.m. and 08.00 p.m. 

8. ในกรณทีีท่า่นมอีาการทางเดนิหายใจ คอื ไอ น ้ามกู เจบ็คอ ไมไ่ดก้ลิน่ หายใจเรว็ หายใจเหนื่อยหอบ หรอืหายใจล าบาก 
และ/หรอื มไีข ้ทา่นอาจจะเป็นผูป้ว่ยเขา้ขา่ยตดิเชือ้ ในกรณนีี้โรงพยาบาลจะขออนุญาตรบัไปตรวจทีโ่รงพยาบาลสขุมุวทิ 
ถา้เขา้เกณฑจ์ะไมม่คีา่ใชจ้า่ย ซึง่ครอบคลุมคา่สง่ตรวจ RT PCR COVID-19 คา่ X-Ray ปอด คา่ตรวจไขห้วดัใหญ่ และการ
นอนโรงพยาบาลรอผล ในกรณทีีพ่บวา่เป็นเรือ่งอื่นทีต่อ้งมกีารรกัษานัน้จะมคีา่ใชจ้า่ย 
In case of the abnormal respiratory symptom, such as cough, runny nose, sore throat, loss of smell, shortness of breath/difficulty breathing, 
or fever, you are considered a suspect. You will be sent to Sukhumvit Hospital for testing of COVID-19 infection. Should you test positive, 
there is no additional cost these are included; RT PCR COVID-19 test, lung X-Ray, influenza check, the accommodation at the hospital 
while waiting for the result of the test. However, if the result is not related to the COVID-19 infection, you will be charged for the expenses 
of the treatment. 
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9. รถพยาบาลทีร่บั สง่ ระหวา่งโรงพยาบาลกบัโรงแรม จะไมม่คีา่ใชจ้า่ย รถถูกท าความสะอาดอยา่งถูกมาตราฐาน ไมต่อ้ง
กงัวลเรือ่งการตดิเชือ้ 
There is no fee for the ambulance service, be rest assured the ambulance has been cleaned as per the required hygiene standard. 

10. ในกรณกีารรกัษาอาการเจบ็ปว่ยอืน่ๆ  ถา้เป็นเจบ็ปว่ยฉุกเฉนิ ทางโรงพยาบาลจะชว่ยสง่ขอ้มลูเขา้สถาบนัการแพทย์

ฉุกเฉนิ เพือ่ประเมนิวา่เขา้ขา่ยผูป้ว่ยวกิฤตฉุกเฉนิหรอืไม ่เราจะดูแลเตม็ที ่โดยคา่ใชจ้า่ยตาม พรบ. การแพทยฉุ์กเฉนินัน้

ทา่นจะไมเ่สยีคา่ใชจ้า่ยจนพน้วกิฤต หรอืครบ 72 ชัว่โมง 

In case of other health emergency not related to the COVID-19, the hospital will forward your data to National Institute for Emergency If you 

are qualified medication, treatment and consultation of your symptom’s, expenses will be taken cared of by Emergency Medical Act until 

you are released from critical condition or after 72 hours of treatment. 

11. ถา้เป็นเจบ็ปว่ยทัว่ไปสามารถใชส้ทิธปิระกนัสขุภาพของทา่นเองได ้เรามบีรกิาร Video call/Line official / โทรศพัท ์ให้

แพทยห์รอืพยาบาลประเมนิเบือ้งตน้วา่ทา่นจ าเป็นตอ้งมาโรงพยาบาลหรอืไม ่ซึ่งการประเมนิเบือ้งตน้จะไมม่คีา่ใชจ้า่ย 

You may use Public Insurance in case you have other illnesses. The hospital has provided various communication services, such as VDO 

call/ official LINE and telephone. This will help you to contact our doctors or nurses for consultation on your symptoms. There is no fee for 

the primary advice. 

 12.  ลา้งมอืดว้ยน ้าสบู่หรอื Alcohol Gel ทุกครัง้หลงัไอ จาม กอ่นรบัประทานอาหาร และหลงัเขา้หอ้งน ้า 
 Wash your hands with soap or alcohol gel every time after coughing sneezing before eating and after going to the washroom.  
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13.  ซกัลา้งท าความสะอาดเสือ้ผา้ทุกวนั หรอืน าเสือ้ผา้มาใส่ถุงเสือ้ทีจ่ดัไวแ้ละแขวนไวห้น้าหอ้ง และแจง้ใหเ้จา้หน้าทีม่ารบั

ด าเนินการต่อไป ซึง่จะมคีา่ใชจ้า่ยเพิม่เตมิ ทัง้นี้ทางโรงแรมจะท าการซกั แบบกรรมวธิปีลอดเชือ้ซึง่ใชค้วามรอ้นสงู ดงันัน้

ควรเลอืกเสือ้ผา้ทีไ่มเ่กดิการเสยีหายงา่ย 

หมายเหตุ – ลกูคา้ทีเ่ขา้พกัจะไดร้บัสว่นลดคา่ซกัรดี 20%  

- พนกังานจะเกบ็ผา้จากหน้าหอ้งของทา่นเวลา 10.00 น ของทุกวนั ทา่นจะไดร้บัผา้คนืในวนัถดัไป 

  ในกรณสีง่ผา้หลงัจากเวลาทีก่ าหนด ทา่นจะไดร้บัผา้คนืหลงัจากวนัสง่ซกั 2 วนั 

 
Clean and wash clothes every day, or put your soiled clothes in the hotel laundry bag, hang it in front of the room door, then inform the 

operator to collect the item.  

Laundering of garments are at high temperature. You are recommended to choose clothes that are not easily damaged. 

Note : - You will receive a 20% discount. 

            - Laundry will be collected at 10.00 a.m. daily.  

           - Clothes will be returned the next day. 

          - Should laundry be sent after the specified time, will be returned after two days from delivery. 
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14.  ทิง้ขยะมลูฝอยในถงัขยะตดิเชือ้ทีจ่ดัไวใ้หใ้นหอ้งเทา่นัน้ ถา้ขยะเตม็ใหร้ดัถุงขยะใหแ้น่นและน ามาวางไวห้น้าหอ้งของทา่น   

 เจา้หน้าทีจ่ะท าการเกบ็เวลา 10.00 น / 17.00 น. และ 22.00 น. ของทุกวนั 

Only dispose of waste in the infectious waste bins provided in the room. Tighten the rubbish bag and put in front of your room, daily 

collection are at 10 a.m., 5 p.m. and 10 p.m.  

15.  โปรดชว่ยดแูลความสะอาดภายในหอ้งพกัและน าขยะมลูฝอยทิง้ในถงัขยะตดิเชือ้ทีจ่ดัไวใ้หใ้นหอ้งพกัเทา่นัน้ ทางโรงแรมจะ

ท าความสะอาดใหท้า่นทุกๆ 2 วนั หลงัจากกกัตวั 6 วนัแรก ในระหวา่งทีท่ าความสะอาดแขกตอ้งไปรอในสถานทีท่ีจ่ดัให้

เทา่นัน้ 

Please maintain the cleanliness in the room and dispose of the waste in the infectious trash that is provided in the guestroom only. The hotel 

will clean the rooms every 2 days after the initial 6 days.  During the cleaning guests are required to wait at the designated relaxation area. 

During the room cleaning you are recommended to make reservation for outdoor relaxation between 1 p.m. – 6 p.m. daily. 

16.  ขอสงวนสทิธ ์การพบญาต ิในวนั และ เวลา ทีท่างโรงแรมอนุญาต ตามเงือ่นไขดงักลา่วขา้งตน้ และตามสถานทีท่ีโ่รงแรม

เป็นผูก้ าหนดเทา่นัน้ ทัง้นี้ทา่นตอ้งท าการแจง้กบัเจา้หน้าทีโ่รงแรมใหท้ราบลว่งหน้าเพือ่การจดัเตรยีม เทา่นัน้ 
Relaxation areas in B1, are separated by glass between ASQ guest area and the public. You may choose to invite family member to visit 

during your schedule relaxation time for a face to face meeting. Please note there is no physical contact or direct conversation with them 

during these meet.    
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17.  การน าสง่สิง่ของ อุปกรณ์หรอืของฝากต่างๆ จะก าหนดเป็นวนัละ 1 รอบเทา่นัน้ โดยน าสง่ทีพ่นกังานตอ้นรบัระหวา่งเวลาที่

ก าหนดเทา่นัน้ (กอ่น 13.00 น.)     

Delivery of gifts, souvenirs or authorized foods can be made once a day by delivering to the staff at the front desk before 1 p.m. 

18.  หา้มดืม่สรุา หรอืเสพของมนึเมา  
Do not consume alcohol throughout your stay. 

19. เมือ่ผูเ้ขา้พกัไดร้บัการดแูลและควบคุมโรคในสถานทีค่วบคุม ครบ 14 วนั จะไดร้บัหนงัสอืรบัรอง เพือ่แสดงแกผู่เ้กีย่วขอ้ง

ต่อไป 

Upon completion of your 14 days ASQ and having been cleared by the center for disease control. You will be issued with a certificate of 

fitness as proof of your health. 
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Food and beverage experience / การบริการอาหารและเคร่ืองด่ืมในระหว่างเข้าพกั 

General practices ข้อปฏิบติัทัว่ไป 

1.  โปรแกรมนี้ทางโรงแรมจดัเตรยีมอาหารใหว้นัละ 3 มือ้ต่อวนัพรอ้มเมนูตามแนบ  

      Included in this program, are 3 meals daily in the in-room menu. 

2.  ทางโรงแรมจะใหบ้รกิารดว้ยการจดัเตรยีมอาหารไวห้น้าหอ้งในแตล่ะมือ้ ตามเวลาทีท่า่นแจง้ ถา้ทา่นตอ้งการเปลีย่นแปลง

เวลาสามารถโทรแจง้ลว่งหน้า กอ่นมือ้อาหารนัน้ 

หมายเหตุ    – ทางโรงแรมไดจ้ดัเตรยีมเมนูอาหาร ไวใ้นหอ้งพกั  

                - ทา่นสามารถแจง้เมนูแต่ละมือ้ และเวลาตามตอ้งการได ้2 ชอ่งทาง 

                (1) โทรแจง้พนกังานจากโทรศพัทภ์ายในหอ้ง โดยกด “Room Service” 

                (2) QR Code กลุม่ไลน์ 
The hotel will provide food service in front of the room according to the time you have specified.  

If you wish to change the time, you may call  

“Room Service” before the expected meal time.  

      Note:    - All food menus are available in the room including minibar items.                
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                  - Meal selection from the menu and delivery time may be made by 2 methods: 

               (1) Dial “Room Service” Or  

               (2) QR Code for Hotel LINE 

3.     ตามเวลามือ้อาหารทางโรงแรมจะน าอาหารชดุทีจ่ดัเตรยีมไวม้าวางหน้าหอ้ง และโทรศพัทแ์จง้ เพือ่ใหท้า่นทราบ โดยจะไม่

มกีารเขา้ไปสง่อาหารภายในหอ้ง หรอื รอทา่นมารบัหน้าหอ้ง 

According to your specified time, the hotel will serve the prepared food and place it in front of your room door. A call will be made to your 

room to inform you that the food has been delivered. There will be no food delivery in the room or for you to pick up in person. 

4.  เมือ่รบัประทานอาหารเรยีบรอ้ยแลว้ ใหท้า่นน าอาหารและเศษอาหารใสใ่นถุงขยะทีท่างเราจดัเตรยีมใหน้ ามาวางทีห่น้าหอ้ง 

และโทรแจง้ทางเรา เพือ่ใหพ้นกังานไปเกบ็ต่อไป ส าหรบัอาหารมือ้เยน็ ทางโรงแรมจะท าการเกบ็เศษอาหารในถุงขยะรอบ

สดุทา้ยเวลา 22.00 น. ในกรณหีลงัจากนี้ ทางโรงแรมจะจดัเกบ็ในวนัถดัไป 
When you have finished your meal, please place the food waste in a garbage bag that we have provided and place it in front of the room 

door. Please be reminded of the waste collection times. The final waste collection will be at 22.00 Hrs. / 10 p.m. daily. In case you miss the 

collection time, waste will be collected the next day at 10 a.m. 

5.   น ้าดืม่ ชา กาแฟ และเครือ่งท าน ้ารอ้นไดจ้ดัเตรยีมใหท้า่นภายในหอ้งพกัส าหรบั 6 วนัลว่งหน้า เพือ่อ านวยความ  

 สะดวกแกท่า่น 
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 Drinking water, tea, coffee and hot water boiler have been prepared in your room for the    

 initial 6 days in advance for your convenience. 

 

6.    กรณทีีท่า่นตอ้งการสัง่อาหารนอกเหนือจากชดุอาหารทีท่างเราเตรยีมไว ้ทา่นสามารถสัง่ไดจ้ากเมนูอาหารภายในหอ้งพกั 

ทางโรงแรมจะจดับรกิารตามแนวทางเดยีวกนักบัการน าสง่อาหารชดุประจ าวนั 

Should you wish to order food other than our prepared set meal, you may select from our hotel room service menu. The hotel will delivery 

your meal the same way as the package meals. 

7.    ไมอ่นุญาตใหส้ัง่อาหารจากภายนอกโดยเดด็ขาด 

        You are prohibited to order food from outside for hygiene reasons. 
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Security and safety / ความปลอดภยั 

General practices ข้อปฏิบติัทัว่ไป 

ความปลอดภยัของคณุเป็นสิง่ทีเ่ราใสใ่จเป็นอยา่งยิง่ เราไดต้ดิตัง้ระบบป้องกนัอคัคภียัทีค่รอบคลมุในโรงแรมและสมาชกิในทมีของเรา

ไดร้บัการฝึกฝนมาเป็นอยา่งด ีอยา่งไรกต็ามความเขา้ใจของคณุเกีย่วกบัขัน้ตอนความปลอดภยัของโรงแรมนัน้ส าคญัมาก 

Your safety is our utmost concern. We have installed a comprehensive fire protection system in the hotel and our team members have been 

trained. However, your understanding of the hotel’s safety procedure is very important. 

1. เมือ่เขา้พกัทีห่อ้งโปรดศกึษาแผนหนีไฟทีด่า้นหลงัประตูหลกั ท าความคุน้เคยกบัแผนการหลบหนีของท่าน  

Upon checking in you will be provided with your room floor plan and at the back of the room door. Familiarize yourself with our escape plans.    

2. ท าความคุน้เคยกบัสถานทีต่ัง้ของจุดทีส่ญัญาณเตอืนไฟไหมท้ีใ่กลท้ีส่ดุและรูว้า่ทีต่ ัง้ของถงัดบัเพลงิและท่อดบัเพลงิอยูท่ีไ่หน 

     Familiarize yourself with the location of the nearest fire alarm call point, the location of fire extinguisher fire hose reals and fire exits. 

3. เมือ่พบเพลงิไหมห้รอืควนัไฟ ใหก้ดโทรศพัท ์“0” แจง้มายงั Operator ของโรงแรมทนัท ีหรอืดงึคนัโยกของสญัญาณเตอืนไฟไหม้
ทีใ่กลท้ีส่ดุ 
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When encountering a fire or smoke press “0” to notify hotel’s operator OR pull out the lever of the nearest fire alarm call point. 

 

Contact person / บคุคลผูป้ระสานงานในพืน้ท่ี 

Hotel’s duty manager    : Press “0” 

Room Service                 : Press “Room Service” 

Operator / Nursing         : Press “0” 
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Guest room corridor on 16th- 24th floor 
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