ขอกําหนดความปลอดภัยสวนนํ้า

กรุณาสวมชุดวายนํ้าในการเขาใชบริการ
และแตงกายที่เหมาะสมตามคําแนะนํา

โปรดอาบนํ้าชําระรางกาย
ใหสะอาดกอนลงสระ

เด็กที่อายุตํ่ากวา 3 ขวบ
ตองสวมผาออมกันนํ้ากอนลงสระ

หามปลอยใหเด็กตํ่ากวา 12 ป
อยูตามลําพังจําเปนตองมี
ผูปกครองดูแลตลอดเวลา

เด็กอายุตํ่ากวา 12 ป ตองสวมเสื้อชูชีพ
อุปกรณปองกัน และแจงเจาหนาที่
ประจําจุดบริการทราบ

ทางโรงแรมฯ
ไมมีพนักงาน Lifeguard
บริการประจําจุด

ไมอนุญาตใหนําอาหารหรือเครื่องดื่ม
จากภายนอกเขามารับประทาน

ผูที่วายนํ้าไมชํานาญตองสวมเสื้อชูชีพ
(สามารถติดตอไดกับเจาหนาที่)

ไมอนุญาตใหวิ่งเลนบริเวณรอบสระนํ้า
หรือการเลนที่เปนอันตรายตอผูอื่น

หามกระโดดนํ้า

กรุณารักษาความปลอดภัยของทรัพยสิน
สวนตัวของทาน ทางโรงแรมขอสงวนสิทธิ์
ไมรับผิดชอบหากทรัพยสินสูญหายทุกกรณี

ไมอนุญาตใหจองเตียงสระนํ้า

หามแซงคิว
หามสูบบุหรี่บริเวณสระวายนํ้า ควรสูบในที่ที่จัดไวให
ปฎิบัติตามขอกําหนด และ คําแนะนําของเจาหนาที่อยางเครงครัดหากเกิดเหตุฉุกเฉิน ใหแจงเจาหนาที่ทันที
ผูที่กําลังปวยหรือเปนโรคติดตอไมไดรับอนุญาตใหเขาสวนนํ้า
ผูที่มีบาดแผลหรือมีแผลเย็บไมไดรับอนุญาตใหลงในสระวายนํ้าหรือเลนสไลเดอร
เรามีเสื้อชูชีพสําหรับใหบริการโดยไมมีคาใชจายเพิ่มเติม ทานใดมากอนสามารถนําไปใชไดกอน
และไมสามารถนําออกไปจากสวนนํ้าได
กรณีที่สภาพอากาศเลวราย สวนนํ้าจะปดทําการชั่วคราวจนกวาสภาพอากาศปกติ
และขอใหทานอยูในพื้นที่ที่ปลอดภัย
ขอสงวนสิทธิ์ในการเชิญผูที่ละเมิดขอกําหนดใดๆ ดังกลาวขางตน หรือผูมีสวนรวม
ในการกระทําที่ผิดกฎหมาย กอกวน ทําลาย หรือมีพฤติกรรมไมเหมาะสมออกนอกสวนนํ้า

Aqua Zone Safety Rules

Please wear a swimsuit to access
this area and dress appropriately
according instructions.

Please shower prior
to entering the pool

Children under 3 years old
must wear water-proof
diapers before entering the pool.

Children under 12 years old
should not be left alone
and must be supervised
by a guardian at all times.

Children under 12 years old
must wear a lifejacket and
notify staff when arriving
at the pool area.

There are no lifeguards on duty.

Outside food and drinks
are not allowed.

Wear a lifejacket
if unable to swim.

No running or playing around
the pool or endanger others.

No Diving.

Please keep your value property safe.
The hotel is exempt from any
property losses or breakage.

Pool Chairs
cannot be reserved.

Do not jump the queue
No smoking around the pool. Smoke at appropriate areas
Strictly follow all rules and instructions of our staff. Notify staff in the event of any emergencies.
Any unwell guests are not allowed.
People with cuts or sutures are not allowed in the swimming pools or slides.
Lifejackets are available at no cost. They are provided on a ﬁrst come ﬁrst served basis
and cannot be removed from Aqua Zone.
In case of bad weather, Aqua zone will be closed temporarily until normal weather resumes.
Please stay in a safe area.
We reserve the right to refuse entry to the pool facilities to anyone who violates any of the above rules or
who engage in illegal, harassing, destructive or inappropriate behavior within hotel premises.

