
ALTERNATIVE STATE QUARANTINE
STAY AS PRIVACY SATHORN

โรงแรม อมันตา โฮเทล แอนด์ เรสสิเดนซ์ สาทร
50 ซอย งามดูพลี ถนน พระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120
โทร (+66)02-126 7111 อีเมลล์ rsvn@visitamanta.com

โรงแรม อมันตา โฮเทล แอนด์ เรสสิเดนซ์ สาทร ร่วมกับโรงพยาบาลสุขุมวิท มอบแพ็กเกจ 
“Alternative State Quarantine Stay as Privacy Sathorn” สําหรับผู้ที่เดินทางมาจากต่างประเทศ 

ที่ต้องการที่พักในกรุงเทพบรรยากาศดี สะอาด ปลอดภัย

แพคเกจนี้เป็นไปตามระเบียบของรัฐบาลที่กำหนดขึ้น เพื่อเป็นพื้นที่กักกันแห่งรัฐทางเลือก 11 คืน สำหรับผู้ที่เดินทางมาถึงประเทศไทยทั้งหมด

แพคเก็จสำหรับการกักตัว 15 คืน 16 วัน
1 ห้องนอน ดีลักซ์    ขนาด  52 ตรม.  ราคา 59,000 บาทสุทธิ    1 ท่าน
1 ห้องนอน พรีเม่ียม    ขนาด  54 ตรม. ราคา 65,000 บาทสุทธิ    1 ท่าน
1 ห้องนอน จูเนียร์    ขนาด  58 ตรม.  ราคา 70,000 บาทสุทธิ    1 ท่าน
1 ห้องนอน เอ็กเซ็กคูทีฟ   ขนาด  81 ตรม.  ราคา 79,000 บาทสุทธิ    1 ท่าน
2 ห้องนอน ดีลักซ์    ขนาด  88 ตรม.  ราคา 115,000 บาทสุทธิ   2 ท่าน
2 ห้องนอน เอ็กเซ็กคูทีฟ   ขนาด 101 ตรม.  ราคา 125,000 บาทสุทธิ   2 ท่าน
3 ห้องนอน เอ็กเซ็กคูทีฟ   ขนาด 179 ตรม. ราคา 179,000 บาทสุทธิ   3 ท่าน
 

สิ่งอำนวยความสะดวก:
- บริการรถรับจากสนามบินมายังที่พัก 
- ทุกห้องพักมีระเบียง
- ทุกห้องพักมี LED TV ในห้องนั่งเล่นและห้องนอน
- ฟรี อินเทอร์เน็ต WIFI ภายในห้องพัก
- บริการอาหาร 3 มื้อต่อวัน
   ***สามารถเลือกได้ทั้งอาหารไทย, ตะวันตกและมังสาวิรัส
- บริการน้ำดื่มทุกวันตลอดการเข้าพัก
- บริการ ขนมและเครื่องดื่ม ( 2 ครั้ง ต่อวัน )
- เครื่องซักและอบผ้าพร้อมผลิตภัณฑ์ซักผ้าภายในห้องพัก
- ห้องน้ำพร้อมสุขภัณฑ์แบบอัตโนมัติ
- งดทำความสะอาดตลอดการเข้าพัก ตามนโยบายของภาครัฐ

บริการทางการแพทย์โดยโรงพยาบาลสุขุมวิท:
- บริการตรวจหาเชื้อโควิด-19 ระหว่างเข้าพัก 3 ครั้ง 
- มีพยาบาลบริการตลอด 24 ชั่วโมง
- ฟรีบริการรถรับ-ส่งจากโรงแรม อมันตา โฮเทล แอนด์ 
  เรสสิเดนซ์ สาทร  ไปโรงพยาบาลสุขุมวิท

ขั้นตอนการจอง:
- ข้อมูลการเดินทางโดยสารเครื่องบินสำหรับการจองรถรับในวันเข้าพัก
- โรงแรมบริการห้องพักแบบปลอดบุหรี่
- สามารถชำระค่าใช้จ่ายล่วงหน้าผ่านบัตรเครดิตและเว็บลิงค์
- กรุณาแสดงหนังสือเดินทางหรือบัตรประชาชนของผู้เข้าพักเพื่อลงทะเบียน
- ส่วนลดพิเศษ กรุณา ติดต่อ ฝ่าย จองห้องพัก 
  โทร (+66)02-126 7111 อีเมลล์ rsvn@visitamanta.com

ในกรณีมีผู้เข้าพักเพ่ิมจะมีค่าใช้จ่าย ดังนี้
• 25,000 บาท สําหรับอายุต้ังแต่ 0-5 ปี
• 35,000 บาท สําหรับอายุต้ังแต่ 5-10 ป
• 42,000 บาท สําหรับอายุต้ังแต่ 10 ปี ขึ้นไป

แพ็คเกจเสริม

**ราคานี้รวมอาหาร 3 มื้อ ต่อวัน และ ค่าบริการทางการแพทย์แล้ว**



ALTERNATIVE STATE QUARANTINE
STAY AS PRIVACY SATHORN

PACKAGE 15 NIGHTS 16 DAYS QUARANTINE

AMANTA HOTEL & RESIDENCE SATHORN
50 Soi Ngam Du Phli, Rama IV Road, Tungmahamek, Sathorn, Bangkok, 10120
Tel. (+66)02-126 7111 E-mail rsvn@visitamanta.com

MEDICAL SERVICE BY SUKUMVIT HOSPITAL:
- COVID19 testing by real time PCR ( 3 times)
- Nursing service standby 24 hours
- Complimentary return transportation between 
  Amanta Hotel & Residence Sathorn and 
   Sukumvit Hospital.

RESERVATION:
- Flight Itinerary is required for limousine service
  on arrival date
- The hotel provide for non-smoking room
- Deposit and room charge must be paid by
  credit card via payment link
- Please show Passport or ID card, when check in
- Special discount, please contact reservation at 
   Tel. (+66)02-126 7111 E-mail rsvn@visitamanta.com

This package is subject to government established regulation for the health  observation of all arrival to Thailand

Together with Sukumvit hospital offers “Alternative state Quarantine Stay as Privacy Sathorn” package
for those returning from abroad. Accommodation in Bangkok with good atmosphere, clean and safe.

BENEFITS INCLUDES:
- Limousine pick up from the airport.
- All rooms have a balcony.
- All rooms provide LED TV In living & bedroom.
- Internet WI-FI in room
- 3 meals period delivery daily 
- Complimentary drinking water during stay.
- Snacks and drinks 2 times per day.
- Washing & tumble dry machine 
   with detergent liquid.
- Bathroom with TOTO washlet toilet
- Cleaning room are excepted during guest stay

1 BEDROOM DELUXE     52 SQ.M   THB  59,000.- 1 PERSON

1 BEDROOM PREMIUM   54 SQ.M   THB  65,000.- 1 PERSON

1 BEDROOM JUNIOR    58 SQ.M  THB  70,000.- 1 PERSON

1 BEDROOM EXECUTIVE    81 SQ.M  THB  79,000.- 1 PERSON

2 BEDROOM DELUXE    88 SQ.M  THB  115,000.- 2 PERSONS

2 BEDROOM EXECUTIVE   101 SQ.M   THB 125,000.- 2 PERSONS

3 BEDROOM EXECUTIVE   179 SQ.M   THB 179,000.- 3 PERSONS

The rate is including the medical fee and 3 meals per day.

ADDITIONAL PACKAGE

THB 25,000.- per person  (Age from 0-5 years old)
THB 35,000.- per person  (Age from 5-10 years old)

THB 42,000.- per person  (Age from 10 years old-adult)


