AMARA BANGKOK
Alternative State Quarantine Program (ASQ) Handbook
คู่มือและหลักปฏิบตั ิ ในการเข้าพัก
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• Accommodation ในระหว่างเข้าพัก 7,10 หรือ 14 วัน
• Food and Beverage การบริการอาหารและเครือ่ งดื่มในระหว่างเข้าพัก
• Security and Safety ความปลอดภัย
• Contact person บุคคลติดต่อฉุกเฉิน
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Accommodation / การเข้าพัก
General practices ข้อปฏิบตั ิ ทวไป
ั่
1. ห้ามออกนอกห้องพัก หากมีความจาเป็นให้แจ้งเจ้าหน้าทีป่ ระสานงาน
Remain in the guestroom at all time unless during scheduled relaxation times of your preferred time. When required, notify the operator.

2. ห้ามบ้วนน้ าลาย เสมหะ สังน
่ ้ ามูก ลงบนพืน้
Do not spit the sputum, blow mucus onto the floor.

3. สวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดเวลาทีม่ ผี อู้ น่ื อยูด่ ว้ ย ยกเว้นเวลารับประทานอาหาร หรือนอนพัก โดยต้องเว้นระยะห่างจาก
ผูอ้ ่นื 1 เมตร
Wear a facemask while others are present except when eating or sleeping and keep 1 meter distance from others.

4. ในวันทีท่ า่ นเดินทางเข้ามายังราชอาณาจักรไทย การนับจานวนคืนในการกักตัว ถูกกาหนดโดยหน่วยงานของรัฐดังนี้
หากเครือ่ งบินทีท่ า่ นเดินทางมาด้วยลงจอดระหว่างเวลา 00.01-18.00 น. การกักตัวของท่านจะเริม่ ในวันทีเ่ ดินทางมาถึง
และเข้าพักรวมเป็ นเวลา 7, 10 คืน หรือ 14 คืน
หากเครือ่ งบินทีท่ า่ นเดินทางมาด้วยลงจอดระหว่างเวลา 18.01- 00.00 น. การกักตัวของท่านจะเริม่ นับในวันถัดไป เมือ่
รวมวันทีเ่ ดินทางมาถึงจะเป็ นเวลา 8, 11 คืน หรือ 15 คืน
On your arrival into Kingdom of Thailand, the quarantine period set out by the authorities are described below
If you flight lands between 06.00-18.00 h, your quarantine period starts on this arrival day and will be in total 10 or 14 nights
If you flight lands between 18.01-05.59 h, your quarantine period will start on the next day thus, it will be in total 11 or 15 nights
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5. ในระหว่างการกักตัว ท่านจะได้รบั การตรวจ Covid-19 ดังนี้
สาหรับท่านทีก่ กั ตัว 7 วัน และ ไม่ได้มเี อกสารรับรอง COVID Free ท่านจะได้รบั การตรวจในวันทีม่ าถึง และในวันที่ 5
สาหรับท่านทีก่ กั ตัว 7 วัน และ มีเอกสารรับรอง COVID Free ท่านจะได้รบั การตรวจในวันที่ 5
สาหรับท่านทีก่ กั ตัว 10 วัน ท่านจะได้รบั การตรวจในวันที่ 5 และ 9
สาหรับท่านทีก่ กั ตัว 14 วัน ท่านจะได้รบั การตรวจในวันทีม่ าถึง วันที่ 6 และ 12

6.

During your quarantine, you will have the following Covid-19 test
If you are in 7 days quarantine without COVID-Free certificate, the test will be on your arrival day and day 5.
If you are in 7 days quarantine with COVID-Free certificate, the test will be on day 5.
If you are in 10 days quarantine, the test will be on day 5 and 9.
If you are in 14 days quarantine, the test will be on your arrival day and then day 6 and 12
ทุกวันขอให้ทา่ นลงข้อมูลสุขภาพใน COSTE Application ในโทรศัพท์ จะมีพยาบาลโทรเข้ามาสอบถามอาการ ถ้าท่านมี

อาการผิดปกติ หรือกรณีทท่ี า่ นอายุ มากกว่า 60 ปี หรือมีโรคประจาตัว พยาบาลจะโทรเข้ามาสอบถามทุกวัน และท่าน
ต้องทาการวัดไข้สองครัง้ ทุกวัน ช่วง 09.00 น. และ 15.00 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 9.00h and 15.00h

7. ในกรณีทท่ี า่ นมีอาการทางเดินหายใจ คือ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิน่ หายใจเร็ว หายใจเหนื่อยหอบ หรือหายใจลาบาก
และ/หรือ มีไข้ ท่านอาจจะเป็ นผูป้ ว่ ยเข้าข่ายติดเชือ้ ในกรณีน้โี รงพยาบาลจะขออนุญาตรับไปตรวจทีโ่ รงพยาบาลสุขมุ วิท
ถ้าเข้าเกณฑ์จะไม่มคี า่ ใช้จา่ ย ซึง่ ครอบคลุมค่าส่งตรวจ RT PCR COVID-19 ค่า X-Ray ปอด ค่าตรวจไข้หวัดใหญ่ และการ
นอนโรงพยาบาลรอผล ในกรณีทพ่ี บว่าเป็นเรือ่ งอื่นทีต่ อ้ งมีการรักษานัน้ จะมีคา่ ใช้จา่ ย
3|Page

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.

8. รถพยาบาลทีร่ บั ส่ง ระหว่างโรงพยาบาลกับโรงแรม จะไม่มคี า่ ใช้จา่ ย รถถูกทาความสะอาดอย่างถูกมาตราฐาน ไม่ตอ้ ง
กังวลเรือ่ งการติดเชือ้
There is no fee for the ambulance service, be rest assured the ambulance has been cleaned as per the required hygiene standard.

10. ในกรณีการรักษาอาการเจ็บปว่ ยอืน่ ๆ ถ้าเป็นเจ็บปว่ ยฉุกเฉิน ทางโรงพยาบาลจะช่วยส่งข้อมูลเข้าสถาบันการแพทย์
ฉุกเฉิน เพือ่ ประเมินว่าเข้าข่ายผูป้ ว่ ยวิกฤตฉุกเฉินหรือไม่ เราจะดูแลเต็มที่ โดยค่าใช้จา่ ยตาม พรบ. การแพทย์ฉุกเฉินนัน้
ท่านจะไม่เสียค่าใช้จา่ ยจนพ้นวิกฤต หรือครบ 72 ชัวโมง
่
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. ถ้าเป็ นเจ็บปว่ ยทัวไปสามารถใช้
่
สทิ ธิประกันสุขภาพของท่านเองได้ เรามีบริการ Video call/Line official / โทรศัพท์ ให้
แพทย์หรือพยาบาลประเมินเบือ้ งต้นว่าท่านจาเป็ นต้องมาโรงพยาบาลหรือไม่ ซึง่ การประเมินเบือ้ งต้นจะไม่มคี า่ ใช้จา่ ย
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.
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12. ล้างมือด้วยน้าสบู่หรือ Alcohol Gel ทุกครัง้ หลังไอ จาม ก่อนรับประทานอาหาร และหลังเข้าห้องน้ า
Wash your hands with soap or alcohol gel every time after coughing sneezing before eating and after going to the washroom.

13. ซักล้างทาความสะอาดเสือ้ ผ้าทุกวัน หรือนาเสือ้ ผ้ามาใส่ถุงเสือ้ ทีจ่ ดั ไว้และแขวนไว้หน้าห้อง และแจ้งให้เจ้าหน้าทีม่ ารับ
ดาเนินการต่อไป ซึง่ จะมีคา่ ใช้จา่ ยเพิม่ เติม ทัง้ นี้ทางโรงแรมจะทาการซัก แบบกรรมวิธปี ลอดเชือ้ ซึง่ ใช้ความร้อนสูง ดังนัน้
ควรเลือกเสือ้ ผ้าทีไ่ ม่เกิดการเสียหายง่าย
หมายเหตุ – ลูกค้าทีเ่ ข้าพักจะได้รบั ส่วนลดค่าซักรีด 20%
- พนักงานจะเก็บผ้าจากหน้าห้องของท่านเวลา 10.00 น ของทุกวัน ท่านจะได้รบั ผ้าคืนในวันถัดไป
ในกรณีสง่ ผ้าหลังจากเวลาทีก่ าหนด ท่านจะได้รบั ผ้าคืนหลังจากวันส่งซัก 2 วัน
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. ทิง้ ขยะมูลฝอยในถังขยะติดเชือ้ ทีจ่ ดั ไว้ให้ในห้องเท่านัน้ ถ้าขยะเต็มให้รดั ถุงขยะให้แน่นและนามาวางไว้หน้าห้องของท่าน
เจ้าหน้าทีจ่ ะทาการเก็บเวลา 10.00 น / 17.00 น. และ 22.00 น. ของทุกวัน
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. โปรดช่วยดูแลความสะอาดภายในห้องพักและนาขยะมูลฝอยทิง้ ในถังขยะติดเชือ้ ทีจ่ ดั ไว้ให้ในห้องพักเท่านัน้
หากท่านมีระยะการกักตัว 10 วันทางโรงแรมจะทาความสะอาดให้ทา่ นในวันที่ 7
หากท่านมีระยะการกักตัว 14 วัน ทางโรงแรมจะทาความสะอาดให้ทา่ นในวันที่ 8 และ 13
ในระหว่างทีท่ าความสะอาดท่านต้องไปรอในสถานทีท่ จ่ี ดั ให้เท่านัน้
Please maintain the cleanliness in the room and dispose of the waste in the infectious trash that is provided in the guestroom only.
If you quarantine period is 10 days, we will clean the rooms for you on day 7.
If you quarantine period is 14 days, we will clean the rooms for you on day 8 and 13.
During the cleaning guests are required to wait at the designated relaxation area.
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16. การนาส่งสิง่ ของ อุปกรณ์หรือของฝากต่างๆ จะกาหนดเป็ นวันละ 1 รอบเท่านัน้ โดยนาส่งที่พนักงานต้อนรับระหว่างเวลาที่
กาหนดเท่านัน้ (ก่อน 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.

17. ห้ามดืม่ สุรา หรือเสพของมึนเมา
Do not consume alcohol throughout your stay.

18. เมือ่ ผูเ้ ข้าพักได้รบั การดูแลและควบคุมโรคในสถานทีค่ วบคุม ครบ 14 วัน จะได้รบั หนังสือรับรอง เพือ่ แสดงแก่ผเู้ กีย่ วข้อง
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 / การบริการอาหารและเครื่องดื่มในระหว่างเข้าพัก
General practices ข้อปฏิบตั ิ ท ั ่วไป
1. โปรแกรมนี้ทางโรงแรมจัดเตรียมอาหารให้วนั ละ 3 มือ้ ต่อวันพร้อมเมนูตามแนบ
Included in this program, are 3 meals daily in the in-room menu.

2. ทางโรงแรมจะให้บริการด้วยการจัดเตรียมอาหารไว้หน้าห้องในแต่ละมือ้ ตามเวลาทีท่ า่ นแจ้ง ถ้าท่านต้องการเปลีย่ นแปลง
เวลาสามารถโทรแจ้งล่วงหน้า ก่อนมือ้ อาหารนัน้
หมายเหตุ – ทางโรงแรมได้จดั เตรียมเมนูอาหาร ไว้ในห้องพัก
- ท่านสามารถแจ้งเมนูแต่ละมือ้ และเวลาตามต้องการได้ 2 ช่องทาง
(1) โทรแจ้งพนักงานจากโทรศัพท์ภายในห้อง โดยกด “Room Service”
(2) QR Code กลุม่ ไลน์
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.
- Meal selection from the menu and delivery time may be made by 2 methods:
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(1) Dial “Room Service” Or
(2) QR Code for Hotel LINE

3. ตามเวลามือ้ อาหารทางโรงแรมจะนาอาหารชุดทีจ่ ดั เตรียมไว้มาวางหน้าห้อง และโทรศัพท์แจ้ง เพือ่ ให้ทา่ นทราบ โดยจะไม่
มีการเข้าไปส่งอาหารภายในห้อง หรือ รอท่านมารับหน้าห้อง
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. เมือ่ รับประทานอาหารเรียบร้อยแล้ว ให้ทา่ นนาอาหารและเศษอาหารใส่ในถุงขยะทีท่ างเราจัดเตรียมให้นามาวางทีห่ น้าห้อง
และโทรแจ้งทางเรา เพือ่ ให้พนักงานไปเก็บต่อไป สาหรับอาหารมือ้ เย็น ทางโรงแรมจะทาการเก็บเศษอาหารในถุงขยะรอบ
สุดท้ายเวลา 22.00 น. ในกรณีหลังจากนี้ ทางโรงแรมจะจัดเก็บในวันถัดไป
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.

น้ าดืม่ ชา กาแฟ และเครือ่ งทาน้ าร้อนได้จดั เตรียมให้ทา่ นภายในห้องพักสาหรับ 6 วันล่วงหน้า เพือ่ อานวยความ
สะดวกแก่ทา่ น
Drinking water, tea, coffee and hot water boiler have been prepared in your room for the
initial 6 days in advance for your convenience.
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6. กรณีทท่ี า่ นต้องการสังอาหารนอกเหนื
่
อจากชุดอาหารทีท่ างเราเตรียมไว้ ท่านสามารถสังได้
่ จากเมนูอาหารภายในห้องพัก
ทางโรงแรมจะจัดบริการตามแนวทางเดียวกันกับการนาส่งอาหารชุดประจาวัน
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.

ไม่อนุญาตให้สงอาหารจากภายนอกโดยเด็
ั่
ดขาด
You are prohibited to order food from outside for hygiene reasons.
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Security and safety / ความปลอดภัย
General practices ข้อปฏิบตั ิ ท ั ่วไป
ความปลอดภัยของคุณเป็ นสิง่ ทีเ่ ราใส่ใจเป็ นอย่างยิง่ เราได้ตดิ ตัง้ ระบบป้องกันอัคคีภยั ทีค่ รอบคลุมในโรงแรมและสมาชิกในทีมของเรา
ได้รบั การฝึกฝนมาเป็ นอย่างดี อย่างไรก็ตามความเข้าใจของคุณเกีย่ วกับขัน้ ตอนความปลอดภัยของโรงแรมนัน้ สาคัญมาก
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. เมือ่ เข้าพักทีห่ อ้ งโปรดศึกษาแผนหนีไฟทีด่ า้ นหลังประตูหลัก ทาความคุน้ เคยกับแผนการหลบหนีของท่าน
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. ทาความคุน้ เคยกับสถานทีต่ งั ้ ของจุดทีส่ ญั ญาณเตือนไฟไหม้ทใ่ี กล้ทส่ี ดุ และรูว้ า่ ทีต่ งั ้ ของถังดับเพลิงและท่อดับเพลิงอยูท่ ไ่ี หน
Familiarize yourself with the location of the nearest fire alarm call point, the location of fire extinguisher fire hose reals and fire exits.

3. เมือ่ พบเพลิงไหม้หรือควันไฟ ให้กดโทรศัพท์ “0” แจ้งมายัง Operator ของโรงแรมทันที หรือดึงคันโยกของสัญญาณเตือนไฟไหม้
ทีใ่ กล้ทส่ี ดุ
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.
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Contact person / บุคคลผูป้ ระสานงานในพืน้ ที่
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

กรณีอพยพ: เส้นทางหนีไฟหลักของแขกผูร้ ับเข้ากักตัวคือจุดหน้าลิฟท์ หมายเลข 3,4 และ 5 เพื่อไปยังจุดรวมพล

In case of evacuation: For ASQ guest fire exit stair is located in front of lift no. 3,4 and 5 that will lead to
the assembly point.
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