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โรงแรมและเซอร์วิสเรสซิเด้นซ์์เปิดใหม่ในกรุงเทพฯ

จำนวนผู้เข้าพัก

https://www.youtube.com/watch?v=yShQFwxyKgM

https://www.youtube.com/watch?v=yShQFwxyKgM

คลิกเพ่ือดูวิดีโอ
ของโรงแรม

สองห้องนอน พรีเมียร์

โปรโมชั่นถึงวันท่ี 31 ธันวาคม 2564

โฮเทลเครดิตมูลค่า
2,500 บาท/ท่าน

 อัพเดท 11 สิงหาคม 2564

ประเภทของห้องพัก
(เซอร์วิส เรสซิเดนซ์
พร้อมบริการแบบโรงแรม)

ขนาดห้องพัก

55,500 บาท

59,500 บาท

73,500 บาท

83,500 บาท

119,500 บาท

175,000 บาท

แพ็กเกจพิเศษ (สุทธิ)
16 วัน / 15 คืน
(3 Swab Test)

ห้องดีลักซ์

สตูดิโอ เอ็กเซ็กคิวทีฟ

หนึ่งห้องนอน เอ็กเซ็กคิวทีฟ

หนึ่งห้องนอน พรีเมียร์

สองห้องนอน พรีเมียร์

สามห้องนอน พรีเมียร์

33 ตร.ม.

42 ตร.ม.

57 ตร.ม.

57 ตร.ม.

90 ตร.ม.

123 ตร.ม.

โรงแรมและเซอร์วิสเรสซิเด้นซ์ได้จัดสรรสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้
แก่ผู้เข้าพักดังน้ี

ส่ิงอำนวยความสะดวก

•  สถานท่ีสูบบุหร่ีให้บริการ
•  ห้องพักและห้องครัวในตัวพร้อมอุปกรณ์ครบครัน
    เร่ิมจากห้องประเภทสตูดิโอเอ็กเซ็กคิวทีฟข้ึนไป
   -  ภาชนะจาน ชามและช้อนส้อม
   -  กาต้มน้ำไฟฟ้า เตาไมโครเวฟ / เตาย่าง และ เคร่ืองป้ิงขนมปัง
   -  ตู้เย็น
      (ขนาดใหญ่ในห้อง สตูดิโอเอ็กเซ็กคิวทีฟ หน่ึงและสองห้องนอนและมินิบาร์ในห้องดีลักซ์)
•  โซฟาสองท่ีน่ัง โต๊ะกาแฟขนาดใหญ่และโต๊ะทำงาน
•  สมาร์ททีวีขนาด 43 น้ิว พร้อมการเช่ือมต่ออินเทอร์เน็ต บลูทูธและซาวด์บาร์ 
   และสมาร์ททีวีขนาด 49 น้ิวในห้องน่ังเล่นสำหรับหน่ึงห้องนอนและสองห้องนอนเท่าน้ัน
•  ห้องอาบน้ำฝักบัวแบบเรนชาวเวอร์และอ่างอาบน้ำแยก มีให้บริการในหน่ึงห้องนอน 
   และสองห้องนอน
•  ระเบียงมีให้บริการในห้องหน่ึงห้องนอนและสองห้องนอนเท่าน้ัน
•  มีเซอร์วิสเรสซิเด้นซ์แบบสามห้องนอนเป็นตัวเลือกไว้ให้บริการ

การบริการที่รวมอยู่ในแพ็กเกจ
•  กระเช้าต้อนรับ
   -  ธัญพืช นมถ่ัวเหลือง บะหม่ีก่ึงสำเร็จรูป แครกเกอร์ขนมปังเนยและผลไม้
•  อาหาร 3 ม้ือ – เช้า กลางวัน และเย็น ท่านสามารถเลือกอาหารนานาชาติ
   ไทย เอเชีย มังสวิรัติ หรืออาหารฮาลาล โปรดแจ้งความประสงค์ขณะ
   ทำการจอง 
   -  อัปเกรดอาหารแบบ Keto, Nutri-Slim และ Nutri-Shred
       พิเศษได้ในราคา 5,500 บาทสุทธิ
•  อุปกรณ์ชงชาและกาแฟและน้ำแร่ขนาด 1,500 มิลลิลิตร 3 ขวดต่อวัน
•  อินเทอร์เน็ตความเร็วสูง 15 MBPS / ห้อง
   -  แพ็กเกจพรีเม่ียม 30 MBPS มีค่าใช้จ่ายเพ่ิมเติม 1,500 บาท / ห้อง
•  บริการทำความสะอาดห้องพักในวันท่ี 7 10 และ 13 ของวันเข้าพัก
•  ส่วนลด 20% สำหรับบริการซักรีด (ไม่รวมบริการซักแห้ง)
•  บริการรับจากสนามบินโดยเลือกระหว่าง สนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ 
   หรือสนามบินนานาชาติดอนเมืองมายังโรงแรม

โรงแรม ซัมเมอร์เซ็ท รามา 9
Alternative State Quarantine
แพ็กเกจ

โปรโมชั่นพิเศษ*

“ราคาท่ีรัฐบาลไทยสนับสนุนข้างต้นเฉพาะบุคคลท่ีถือพาสปอร์ตไทยเท่าน้ัน”



ห้องสองห้องนอน พรีเมียร์

ข้อตกลงและเงื่อนไข
•  โปรโมช่ันน้ีสำหรับผู้ถือพาสปอร์ต์ไทยท่ีเดินทางเข้ามาใน
   ราชอาณาจักรไทยเท่าน้ันและต้องแสดงพาสปอร์ตไทยเม่ือเข้าพัก
•  ท่านต้องชำระเงินล่วงหน้า 25% ของราคาห้องพัก
   ส่วนท่ีเหลืออีก 75% ต้องชำระก่อน 7 วันก่อนวันท่ีเข้าพัก
   ซ่ึงราคาห้องพักน้ีรวมภาษีและค่าบริการแล้ว
•  แพ็กเกจน้ีสำหรับการเข้าพัก 15 คืน / 16 วัน
•  เช็คเอาท์เวลา 12.00 น. ของวันท่ีออกเดินทาง การเช็คเอาท์ล่วงเวลา
   ได้ถึงเวลา 14.00 น. ข้ึนอยู่กับจำนวนห้องว่างในขณะน้ันและต้องแจ้งทางโรงแรม
   ให้ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วัน
•  โปรโมช่ันน้ีไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดอ่ืน ๆ หรือแลกเปล่ียนเป็นบริการอ่ืน
    หรือเงินสด
•  หากมีการเปล่ียนแปลงวันเดินทาง กรุณาแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
•  ค่าธรรมเนียมการยกเลิกล่าช้า
   - จ่าย 50% ของค่าห้องพักท้ังหมดเม่ือยกเลิก 13 ถึง 8 วันก่อนวันเช็คอิน
   - จ่าย 100% ของค่าห้องพักท้ังหมดเม่ือยกเลิกภายใน 7 วันก่อนวันเช็คอิน
•  หากผู้เข้าพักตรวจพบเช้ือโควิด-19 เป็นบวกระหว่างการเข้าพัก
   ค่าห้องพักท้ังหมดจะไม่ได้รับคืน และต้องเสียค่าทำความสะอาดห้องพัก
   20,000 บาท
•  สระว่ายน้ำและฟิตเนสยังไม่สามารถเปิดให้บริการในช่วงน้ี ตามกฎของ
   กระทรวงสาธารณสุข ในกรณีท่ีท่านเข้าไปใช้ในบริเวณดังกล่าว
   จะมีค่าปรับสำหรับทำความสะอาด 20,000 บาท
   (ถ้ามีประกาศให้สามารถใช้พ้ืนท่ีดังกล่าวได้แล้ว
    จะมีประกาศจากทางโรงแรมแจ้งให้ท่านทราบ)

ข้อมูลเพิ่มเติมเพ่ือความปลอดภัยและความสะดวกสบาย
•  ทางโรงแรมมีเคร่ืองปรับอากาศแบบแยกส่วน เพ่ือสุขอนามัย
   และการควบคุมอุณหภูมิท่ีดีข้ึน
•  บริการรับส่งฉุกเฉิน ฟรีจากโรงแรมไปยังโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี
   หากผลการตรวจเช้ือโควิด-19 เป็นบวก
•  การเดินทางจากโรงแรมไปยังโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี ใช้เวลา 30 นาทีี

นโยบายสำหรับผู้ใหญ่และเด็ก-เพ่ิมเติม
•  ในกรณีท่ีมีเด็กหรือผู้ใหญ่ท่ีอยู่ในอุปการะเข้าพักเพ่ิมจะมีค่าธรรมเนียม
   35,500 บาทสุทธิ / 15 คืน
   (เม่ือเข้าพักห้องเดียวกัน รวมบริการในโรงแรมและค่าโรงพยาบาล)
•  ในกรณีท่ีมีเด็กเข้าพักเพ่ิมและไม่รวมค่าอาหารจะมีค่าธรรมเนียม
   25,500 บาทสุทธิ / 15 คืน
   (เม่ือเข้าพักห้องเดียวกัน รวมบริการในโรงแรมและค่าโรงพยาบาล)

Ascott Cares คือความมุ่งม่ันของเราในการรักษามาตรฐานด้านสุขอนามัย และความสะอาดในระดับสูง ตลอดจนการรักษาระยะห่าง
เพ่ือการพักอาศัยท่ีปลอดภัยสำหรับคุณ และสภาพแวดล้อมการทำงานท่ีปลอดภัยสำหรับพนักงานของเรา
หากต้องการทราบข้อมูลเพ่ิมเติมโปรดค้นหาได้ท่ี https://www.the-ascott.com/en/ascottcares.html

การบริการเสริม (มีค่าธรรมเนียมเพ่ิมเติม)
•  เช่าอุปกรณ์ออกกำลังกาย ราคารวมดัมเบล 2 กก. หรือ 5 กก.
   และเส่ือโยคะ 6 มม. ราคา 1,099 บาทสุทธิ (กรุณาจองล่วงหน้า)
•  เช่าเกมเพย์สเตช่ัน 4 พร้อมคอนโซล 1 เคร่ืองและเกมราคา 3,000 บาทสุทธิ / 15 คืน
   (กรุณาจองล่วงหน้า)
•  ถ้าต้องการเช่าคอนโซลและเกมเพ่ิมจะมีค่าธรรมเพ่ิมเติม
•  แพ็กเกจซักผ้า: 20 ช้ิน ราคา 2,500 บาทสุทธิ
                   30 ช้ิน ราคา 3,500 บาทสุทธิ (ไม่รวมบริการซักแห้ง)
•  รถรับจากสนามบินอู่ตะเภา จ่ายเพ่ิม 2,500 บาทสุทธิ / เท่ียว
•  ลู่ว่ิงและเคร่ืองป่ันจักรยานในร่มมีบริการให้เช่า (กรุณาจองล่วงหน้า)
•  เช่าเคร่ืองชงการแฟ เนสเพรสโซ: 20 แคปซูล ราคา 2,000 บาทสุทธิ
                                      30 แคปซูล ราคา 3,000 บาทสุทธิ

หนึ่งห้องนอน พรีเมียร์
ห้องครัวและท่ีทานอาหารห้องดีลักซ์

ซัมเมอร์เซ็ท รามา 9 แบงค็อก
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม กรุณาติดต่อที่เบอร์์ (66) 2239 1999 อีเมล guestservice.sr9@the-ascott.com

www.somerset.com

บริการจาก
โรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี
•  การตรวจคัดกรอง เช้ือโควิด -19 (RT - PCR)
•  พยาบาลประจำการท่ีโรงแรมตลอด 24 ช่ัวโมง
•  บริการช่วยเหลือด้านสุขภาพขณะกักตัวจากเจ้าหน้าที่
   ทางการแพทย์ที่ได้รับรองจากสถานพยาบาล
•  ตรวจสุขภาพประจำวัน
•  ชุดต้อนรับประกอบด้วยหน้ากากอนามัย
   และเจลแอลกอฮอล์ไว้ให้บริการในห้องพัก
•  การเข้ารับการรักษาตัวท่ีโรงพยาบาลสมิติเวชธนบุรี
   หากตรวจพบเช้ือโควิด-19 
•  การรายงานอย่างเป็นทางการเกี่ยวกับสถานะของผู้ป่วย
    แต่ละรายท่ีอยู่ภายใต้การสังเกต
•  ได้รับใบรับรองการปลอดเชื้อโควิด -19 อย่างเป็นทางการใน
   วันที่ 15 ก่อนที่ผู้ป่วยจะเสร็จสิ้นการกักตัว

สถานที่ผ่อนคลาย


