
          
                Statement from Narai & Triple 

Two Silom Hotel: Guest &   Staff Safety – Novel Coronavirus (COVID-19) 

At Narai & Triple Two Silom Hotel, our highest priority is the health, well-being and safety of all                  

our guests and team members. 

Narai & Triple Two Silom Hotel continue to observe official updates, guidance and             

recommendations on the development of the Novel Coronavirus (COVID-19) globally from local,            

national, World Health Organization and governments. 

Narai & Triple Two Silom Travel Flexibility 

With travel bans and airlines adjusting schedules, we are waiving cancellation fees for hotel stays               

through to 30th April, 2020 for all guests who have booked directly with Narai & Triple Two Silom.                  
Guests who made bookings via online travel agents or other third party travel businesses are               

advised to contact their booking provider for information on their policies.  

Period – 15th March, 2020 – 30th April, 2020 

If the period is extended or shortened, we will update as needed. This information is valid until                 

further notice and may be updated with guideline and recommendation changes. 

Narai & Triple Two Silom Safety Measures 

Narai & Triple Two Silom Hotel can assure those guests staying with us, that we have implemented                 

the highest standards of cleanliness and hygiene. In response to the coronavirus, we have taken               

increased measures developed in consultation with global health recommendations (including          

the WHO) to make our cleaning and hygiene policies even more thorough. 

● Our teams are receiving ongoing updates on the local and global situation and adjusting              
policies as needed to support the on-going safety of guests and teams. 

● Increased cleaning our public areas & restaurants where frequent surface touch takes            
please such as lifts, door handles, bathrooms, etc. using high-grade disinfectant.  

● Guest rooms are thoroughly cleaned and use disinfectant on all hard surfaces. 
● We have antibacterial hand sanitizers for both guests and team members to use. 

 
We encourage our guests to contact us directly via our properties or social media channels if you                 

have any questions.  

Narai & Triple Two Silom remains open, and will continue to support travelers in Bangkok,               

Thailand. Through these uncertain times we remain confident in the travel industry and know that               

along with our travel partners around the world when travel restrictions ease, we will continue to                

provide amazing properties and experiences and support our guests passion for travel. 

 

https://www.who.int/


 

 

แถลงการณ์จากโรงแรมนารายณ์และโรงแรมทริปเป้ิลทูสลีม: ความปลอดภัย
ของแขกและพนักงาน -  Novel Coronavirus (COVID-19) 

โรงแรมนารายณ์ & ทริปเป้ิลทูสลีมลาํดับความสาํคัญสูงสุดของเราคือสุขภาพความเป็น  

อยูท่ี่ดีและความปลอดภัยของแขกทุกคนและสมาชิกในทีม 

โรงแรมนารายณ์และทริปเป้ิลทูสลีมยังคงติดตามการขา่วสารท่ีมีการประกาศอยา่งเป็น
ทางการและคาํแนะนําอยา่งเป็นทางการเก่ียวกับความคืบหน้าของ Novel Coronavirus   

(COVID-19) ท่ัวโลกจากองคก์รระดับทอ้งถิน่ระดับชาติองคก์ารอนามัยโลกและรัฐบาล 

นารายณ์และทริปเป้ิลทูสลีม การทอ่งเท่ียวไดอ้ยา่งยืดหยุน่ 

ดว้ยการประกาศห้ามการทอ่งเท่ียวและการปรับเปล่ียนตารางการเดินทางของสายการบนิ
, ดังนัน้เราจึงยกเลิกคา่ธรรมเนียมการยกเลิกสาํหรับการเขา้พักโรงแรมช่ัวคราวจนถึง 30   
เมษายน 2563 สาํหรับแขกทุกคนท่ีจองโดยตรงกับนารายณ์และทริปเป้ิลทูสลีม สาํหรับ   
ผูเ้ขา้พักท่ีทาํการจองผา่นตัวแทนการทอ่งเท่ียวออนไลน์หรือตัวแทนธุรกิจการทอ่งเท่ียว
บุคคลท่ีสามอ่ืน ๆ โปรดติดตอ่กับผูท่ี้ทา่นทาํการจองเพ่ือขอขอ้มูลเก่ียวกับนโยบายของ  
พวกเขา 

ระยะเวลา -  15 มีนาคม  2563 - 30 เมษายน  2563 

หากชว่งเวลานัน้ขยายออกหรือสัน้ลงเราจะอัปเดตตามความจาํเป็น ขอ้มูลน้ีใชไ้ดจ้นกวา่ 
จะมีการแจง้ให้ทราบลว่งหน้าและอาจมีการปรับปรุงพร้อมคาํแนะนําและการ
เปล่ียนแปลงคาํแนะนํา 

มาตรการความปลอดภัยนารายณ์และทริปเป้ิลทูสลีม 

โรงแรมนารายณ์ & ทริปเป้ิลทูสลีมสามารถรับประกันความม่ันใจให้กับลูกคา้ท่ีเขา้พักกับ  

เราวา่เราไดด้าํเนินการตามมาตรฐานสูงสุดของความสะอาดและสุขอนามัย เพ่ือตอบ 
สนองตอ่ coronavirus เรายกระดับมาตรการท่ีเพิม่ข้ึนซ่ึงไดรั้บการยกระดับการปรึกษา  

หารือกับคาํแนะนําจากองคก์ารอนามัยโลก (WHO) เพ่ือให้นโยบายการทาํความสะอาด  

และสุขอนามัยของเรานัน้ละเอียดไดม้าตรฐานยิง่ข้ึน 



•ทีมงานของเราไดมี้การตามขอ้มูลขา่วสารอยา่งตอ่เน่ืองเก่ียวกับสถานการณ์ทัง้ใน
ประเทศและท่ัวโลกเพ่ือการปรับนโยบายตามความจาํเป็นเพ่ือสนับสนุนความปลอดภัย
อยา่งตอ่เน่ืองในสูงสุดของแขกและทีมงาน 

 

 

•ยกระดับ เพิม่มาตรฐานการทาํความสะอาดพ้ืนท่ีสาธารณะและร้านอาหารของเราท่ีตอ้ง
สัมผัสพ้ืนผิวบอ่ยๆ เชน่ ลิฟต์ มือจับประตูตามท่ีตา่งๆ ห้องนํา้ ฯลฯ โดยใชนํ้า้ยาฆา่เช้ือ      
คุณภาพสูง 

•ทาํความสะอาดห้องพักอยา่งลํา้ลึกและใชนํ้า้ยาฆา่เช้ือบนพ้ืนผิวทัง้หมด 

•เรามี เจลทา มือตา้นเช้ือแบคทีเรียบริการตามจุดสาํคัญตา่งๆ ทางเขา้ห้องจัดเล้ียง ทางเขา้  
ห้องอาหารตา่งๆสาํหรับแขกและสมาชิกในทีมท่ีจะใช ้

เราขอแนะนําให้แขกของเราติดตอ่เราโดยตรงหรือผา่นโซเชียลมีเดียไดทั้นทีหากคุณมีขอ้
สงสัย 

นารายณ์และทริปเป้ิลทูสลีมยังคงเปิดให้บริการและให้การบริการนักทอ่งเท่ียวตอ่ไปใน
กรุงเทพฯ เราจะผา่นชว่งเวลาท่ีไมแ่น่นอนเหลา่น้ีไปดว้ยดี เรายังคงม่ันใจใน  
อุตสาหกรรมการทอ่งเท่ียวและรู้วา่เราจะเดินไปดว้ยกันพร้อมกับพันธมิตรการทอ่งเท่ียว
ของเราท่ัวโลก ถึงการทอ่งเท่ียวมีขอ้จาํกัดเพิม่มากข้ึนในการเดินทาง เราจะยังคงให้  
บริการและนําเสนอประสบการณ์ท่ีน่าต่ืนตาต่ืนใจ เพ่ือลูกคา้ท่ีหลงใหลในการเดินทางทุก 
ทา่น 


