Pet Policy
To ensure a comfortable stay for you and fellow guests, we appreciate observance of the following guidelines:
The assigned pet-designated rooms are the deluxe rooms.
Only one pet (dog and cat only) is allowed per room, with a maximum weight of less than 10kgs.
A charge of THB 1,000 per day plus tax and service charge will be applied to your room account.
Due to health code regulations, we regret that pets are not allowed in public areas, including any food and beverage
outlets, THE BARAI, or pool areas, except when passing through to the beach. Pets are permitted in assigned rooms.
Your pet cannot be left unattended in your room at any time
Your pet must be kept on a leash at all times when he/she is in the resort, or on the resort property, unless it is in
your room.
If you require housekeeping service, please contact our Housekeeping Department to arrange a convenient time for
service.
Any disturbances such as barking must be curtailed to ensure other guests are not inconvenienced
Please be responsible for cleaning up after your pet on hotel property.
We understand that accidents are sometimes unavoidable. If an accident should occur, please call our Housekeeping
Department immediately so we may try to prevent any permanent damage.
Guests are responsible for, and liable for all damage done as a result of the actions of their pet. The hotel reserves
the right to charge a guest's account for the cost of such.

นโยบายเกีย่ วกับสัตว์เลีย้ ง
เพื่อความสะดวกสบายระหว่างการเข้าพักของท่านและแขกในโรงแรม กรุ ณาปฏิบตั ิตามข้อแนะนาดังต่อไปนี้
-
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ห้องพักสาหรับผูเ้ ข้าพักที่มีสตั ว์เลี้ยงคือห้องพักแบบ ดีลกั ส์รูม
สัตว์เลี้ยง ตัว ต่อห้องพัก ห้อง และสัตว์เลี้ยงต้องมีน้ าหนักไม่เกิน กิโลกรัม
ค่าใช้จ่ายเพิม่ เติมสาหรับนาสัตว์เลี้ยงเข้าพัก ,000++ บาท ต่อคืน จะถูกเรี ยกเก็บในบิลค่าห้องของท่าน
ตามข้อบังคับและข้อกาหนดของหน่วยงานสาธารสุ ข ไม่อนุญาตให้นาสัตว์เลี้ยงเข้ามาในพื้นที่สาธารณะได้ ได้แก่ ห้องอาหาร เดอะ บาราย
และ สระว่ายน้ า เว้นแต่เดินผ่านเพื่อไปทะเล
ไม่สามารถปล่อยสัตว์เลี้ยงไว้ในห้องโดยไม่มีผดู้ ูแลได้
สัตว์เลี้ยงต้องถูกล่ามตลอดเวลาเมื่ออยูใ่ นพื้นสาธารณะ
สามารถติดต่อแผนกแม่บา้ นเมื่อท่านต้องการความช่วยเหลือ
ถ้าเกิดเหตุการณ์ที่รบกวนแขกท่านอื่น กรุ ณาลดทอนเพื่อไม่เป็ นการรบกวนแขกท่านอื่น
กรุ ณารับผิดชอบในการรักษาความสะอาดสัตว์เลี้ยงเมื่ออยูใ่ นโรงแรม
ทางโรงแรมเข้าใจว่าเหตุการณ์ไม่คาดคิดอาจเกินขึ้น ถ้ามีอุบตั ิเหตุกรุ ณาติดต่อ แผนกแม่บา้ นเพื่อแก้ไขหรื อหาวิธีป้องกันการเสี ยหาย
แขกผูเ้ ข้าพักพร้อมสัตว์เลี้ยงยินยอมที่จะรับผิดชอบค่าเสี ยหายที่เกิดจากสัตว์เลี้ ยง โรงแรมขอสงวนสิ ทธิ์ในการเรี ยกเก็บค่าเสี ยหาย

