
Hotels, Lodging, and Short-Term 
Rentals FAQs  

ค ำถำมทีพ่บบ่อยเกีย่วกบัโรงแรม ทีพ่ักอำศัย และกำรเช่ำทีพ่ักระยะส้ัน  

  

What are hotels and short-term rentals 
doing to slow the spread of COVID-19? 

โรงแรมและกำรเช่ำทีพ่ักระยะส้ันมีมำตรกำรอะไรเพ่ือชะลอกำรแพร่กร

ะจำยของ COVID-19 

Hotels and short-term rentals are required 
to ensure that guests and staff follow all 
public health protocols, including 
practicing physical distancing, wearing 
cloth face coverings and following 
infection control practices.  

โรงแรมและการเช่าท่ีพกัระยะสั้นจะตอ้งตรวจสอบใหแ้น่ใจว่าแขกและ
พนกังานไดป้ฏิบติัตามระเบียบการดา้นสาธารณสุขทุกอย่าง 
รวมถึงการมีระยะห่างทางกายภาพ การสวมหนา้กากผา้ปกปิดใบหนา้ 
และการปฏิบติัตามแนวทางในการควบคุมการติดเช้ือ  

  

What are the disinfecting protocols 
that need to be followed? 

ระเบียบในกำรฆ่ำเช้ือทีต้่องปฏบิัติตำมคืออะไร 

Rooms, including surfaces, electronics 
and soft furniture, must be cleaned 
thoroughly after each stay using 
approved Environmental Protection 
Agency (EPA) disinfectants and 
techniques. 

จะตอ้งท าความสะอาดหอ้งพกั รวมถึงพ้ืนผิวต่าง ๆ เคร่ืองใชไ้ฟฟ้า 
และผา้หุม้เฟอร์นิเจอร์อย่างทัว่ถึงหลงัจากมีการเขา้พกัในแต่ละคร้ัง 
โดยใชน้ ้ายาฆ่าเช้ือและเทคนิควิธีการท่ีไดรั้บการอนุมติัจาก 
Environmental Protection Agency (EPA) 

    

Are towels and all bedding cleaned 
between each guest? 

มีกำรท ำควำมสะอำดผ้ำเช็ดตัวและเคร่ืองนอนทั้งหมด 
ระหว่ำงกำรเข้ำพักของแขกแต่ละคนหรือไม่ 

Yes, all linens must be removed after 
each stay and cleaned in accordance with 
the Centers for Disease Control and 
Prevention (CDC) guidelines.  

ใช่แลว้ จะมีการเปล่ียนผา้ปูท่ีนอนใหม่ทั้งหมด 
และท าความสะอาดตามแนวทางของ Centers for Disease 

Control and Prevention (CDC) 
หลงัจากการเขา้พกัในแต่ละคร้ัง  

  

How often are housekeeping, room 
delivery and maintenance staff 
screened for symptoms? 

มีกำรคดักรองอำกำรของพนักงำนท ำควำมสะอำด 
พนักงำนส่งอำหำรทีห้่องพัก และเจ้ำหน้ำทีบ่ ำรุงรักษำบ่อยแค่ไหน 

Daily, before the start of their shift. 
Anyone feeling sick or showing symptoms 
must stay home. 

ทุกวนั กอ่นเร่ิมกะของพวกเขา 
ใครกต็ามท่ีรู้สึกป่วยหรือแสดงอาการป่วยออกมาจะตอ้งอยู่ท่ีบา้น 

  

Should hotel staff wear face 
coverings?  

พนักงำนโรงแรมควรสวมหน้ำกำกป้องกนัใบหน้ำหรือไม่  

All staff must be provided face coverings 
and wear them. In addition, they should 
use additional protective equipment, such 
as gloves, when necessary.  

จะตอ้งมีการเตรียมหนา้กากป้องกนัใบหนา้ไวใ้หก้บัพนกังานทุกคนสว
มใส่ นอกจากน้ี พนกังานโรงแรมควรใชอุ้ปกรณป้์องกนัเพ่ิมเติม 
เช่นถุงมือ หากจ าเป็น  

  

Should guests wear face coverings? แขกทีเ่ข้ำพักควรสวมหน้ำกำกป้องกนัใบหน้ำ 



Yes, hotel guests should wear face 
coverings when outside of their rooms in 
addition to maintaining at least six feet of 
physical distance.  

ใช่แลว้ 
เม่ืออยู่นอกหอ้งพกัแขกของโรงแรมควรสวมหนา้กากป้องกนัใบหนา้แ
ละรักษาระยะห่างทางกายภาพอย่างนอ้ยหกฟุต  

  

Are rooms cleaned daily or only at the 
end of a guest stay? 

มีกำรท ำควำมสะอำดห้องพักทกุวัน หรือเฉพำะเม่ือแขกกลบัไปแล้ว 

It is up to each hotel/rental property to 
determine a cleaning schedule. Most 
hotels offer daily room cleaning. 

ข้ึนอยู่กบัแต่ละโรงแรม/สถานท่ี ๆ 
ใหเ้ช่าในการก  าหนดตารางการท าความสะอาด 
โรงแรมส่วนใหญ่มีบริการท าความสะอาดหอ้งทุกวนัอยู่แลว้ 

  

Will the mini bar be available in my 
room? 

จะยังมีมินิบำร์ในห้องพักของฉันหรือไม่ 

No.  ไม่มี  
  

Will there be an in-room coffee maker 
available?  

มีเคร่ืองชงกำแฟในห้องพักให้หรือไม่  

Single-serve coffee makers may be 
provided with disposable cups, instead of 
glassware, coffee cups or multi-cup 
makers. 

จะมีเคร่ืองชงกาแฟแบบถว้ยเดียว 
พร้อมถว้ยแบบใชค้ร้ังเดียวใหใ้ชแ้ทนอุปกรณ์เคร่ืองแกว้ ถว้ยกาแฟ 
หรือเคร่ืองชงกาแฟแบบหลายถว้ย 

  

Will ice machines be available?  จะมีเคร่ืองท ำน ำ้แข็งให้ใช้งำนหรือไม่  

No. ไม่มี 
  

  

Are guest laundry / dry cleaning 
services available?  

มีบริกำรซักรีด/ซักแห้งส ำหรับแขกหรือไม่  

Yes, pick-up and delivery should be done 
with contactless measures in place. 

มี การไปรับและไปส่งเส้ือผา้ควรใชม้าตรการแบบไร้การสัมผสั 

  

Will in-room information on the facility 
be available? 

ยังมีข้อมูลส ำหรับส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกต่ำง ๆ 
ทีม่ีอยู่ในห้องอยู่หรือไม่ 

Yes, single use information guides may 
be made available to guests, but shared 
items you may have seen before, such as 
menus, will be removed from rooms. 

มีให ้จะมีคู่มือเกีย่วกบัขอ้มูลต่าง ๆ 
แบบใชง้านคร้ังเดียวใหส้ าหรับแขก 
แต่รายการขอ้มูลท่ีใชร่้วมกนัแบบท่ีคุณเคยเห็นมากอ่น เช่น 
จะมีการเกบ็เมนูอาหารออกไปจากหอ้งพกั 

  

How are hotel elevators managed to 
accommodate physical distancing?  

ลฟิต์ของโรงแรมมีกำรจัดกำรเพ่ือรองรับมำตรกำรทีใ่ห้มีระยะห่ำงทำง
กำยภำพได้อย่ำงไรบ้ำง  

Elevator capacity is limited to 4 
individuals or a family at a time for any 
elevator that does not allow for 6-foot 

ขนาดบรรทุกของลิฟตจ์  ากดัเอาไวไ้ม่เกนิ 4 

คนหรือหน่ึงครอบครัวในการใชง้านแต่ละคร้ังส าหรับลิฟตใ์ด ๆ 



physical distance between riders. All 
riders are required to wear cloth face 
coverings. 

ท่ีไม่สามารถจดัใหมี้ระยะห่างทางกายภาพ 6 ฟุตระหว่างผูใ้ชลิ้ฟทไ์ด ้
ผูใ้ชลิ้ฟททุ์กคนจะตอ้งสวมหนา้กากผา้ป้องกนัใบหนา้ 

  

Are hotel bars open? บำร์ของโรงแรมเปิดอยู่หรือไม่ 

Bars that serve food are able to open as 
long as physical distancing measures are 
in place. 

บาร์ท่ีใหบ้ริการอาหารสามารถเปิดได ้
ตราบใดท่ีท าตามมาตรการระยะห่างทางกายภาพ 

  

Are hotel fitness centers open? ศูนย์ออกก ำลงักำยของโรงแรมเปิดอยู่หรือไม่ 

Fitness centers are allowed to open, but 
check with each property to determine if 
they have opened their fitness center. 

อนุญาตใหเ้ปิดบริการศูนยอ์อกก  าลงักายได้ 
แต่ใหต้รวจสอบกบัสถานท่ีใหบ้ริการแต่ละแห่งดูว่ามีการเปิดใหบ้ริการ
ศูนยอ์อกก  าลงักายหรือไม่ 

  

Are hotel business centers open? ศูนย์ธุรกจิของโรงแรมเปิดท ำกำรหรือไม่ 

No, hotel business centers are not open. ศูนยธุ์รกจิโรงแรมยงัไม่เปิดใหบ้ริการ 
  

Is the spa open? สปำเปิดบริกำรหรือไม่ 

No. ไม่เปิด 
  

Can I book an event (conference, 
wedding, meeting space)? 

ฉันสำมำรถจองกจิกรรมงำนอเีวนท์ต่ำง ๆ (กำรจัดประชุม 

งำนแต่งงำน พื้นทีพ่บปะคุยงำน) ได้หรือไม่ 
No, gatherings are not permitted.  ไม่ได ้ยงัไม่อนุญาตใหมี้การรวมกลุ่มกนัของผูค้น  
  

Are there special ventilation 
procedures? 

มีขั้นตอนกำรระบำยอำกำศเป็นกรณีพิเศษหรือไม่ 

  

Facilities should consider installing 
portable high-efficiency air cleaners, 
upgrading the building’s air filters to the 
highest efficiency possible, and making 
other modifications to increase the 
quantity of outside air and ventilation in all 
offices, guest rooms and other spaces. 

สถานท่ีแต่ละแห่งควรพิจารณาในการติดตั้งเคร่ืองฟอกอากาศประสิทธิ
ภาพสูงแบบเคล่ือนยา้ยได ้
อพัเกรดตวักรองอากาศของอาคารใหมี้ประสิทธิภาพสูงสุดเท่าท่ีจะเป็น
ไปได ้และท าการแกไ้ขเร่ืองอ่ืน ๆ 
ท่ีช่วยเพ่ิมปริมาณอากาศภายนอกท่ีเขา้มา 
และการระบายอากาศในส านกังาน หอ้งพกั และพ้ืนท่ีอ่ืน ๆ ทั้งหมด 

  

Are valet services operational / 
recommended? 

ด ำเนินกำร/แนะน ำบริกำรรับจอดรถหรือไม่ 

They may operate, but it is up to each 
hotel to determine if they are offering the 
service. If they are, physical distancing, 
face covering and hand washing 
guidelines should be followed. 

อาจมีการด าเนินการใหบ้ริการ 
แต่ข้ึนอยู่กบัแต่ละโรงแรมท่ีจะตดัสินใจว่าจะมีการน าเสนอบริการใหห้
รือไม่ หากเป็นเช่นนั้น 
ควรปฏิบติัตามแนวทางของในเร่ืองระยะห่างทางกายภาพ 
หนา้กากป้องกนัใบหนา้ และการลา้งมือ 



  

Should I allow the hotel staff to store 
or handle my luggage? 

ฉันควรให้พนักงำนโรงแรมจัดเกบ็หรือยกกระเป๋ำเดินทำงของฉันหรือไ
ม่ 

You may. It is recommended staff wear 
face coverings and gloves. Where 
possible, baggage deliveries are to be 
placed in the room by the guest. 

คุณสามารถท าได ้
แนะน าใหพ้นกังานสวมหนา้กากป้องกนัใบหนา้และถุงมือ 
หากเป็นไปได ้แขกผูเ้ขา้พกัควรยกสัมภาระไปท่ีหอ้งดว้ยตวัเอง 

  

Short-Term Rentals Unit FAQs ค ำถำมทีพ่บบ่อยของทีพ่ักทีใ่ห้เช่ำระยะส้ัน 

  

Can I use my time-share?  ฉันสำมำรถใช้สิทธิ์กำรเข้ำพักแบบไทม์แชร์ได้หรือไม่  

Yes, with members of your own 
household. 

ได ้ถา้พกักบัสมาชิกในครัวเรือนของคุณเอง 

  

Can I book a VRBO / Airbnb? ฉันสำมำรถจอง VRBO / Airbnb ได้ไหม 
Yes, with members of your own 
household. 

ได ้ถา้พกักบัสมาชิกในครัวเรือนของคุณเอง 

  

  

What kind of enhanced cleaning 
practices are required?  

จ ำเป็นต้องมีวิธีปฏบิัติในกำรท ำควำมสะอำดทีป่รับปรุงใหม่แบบใดบ้ำง  

Enhanced cleaning of all high-touch 
areas, kitchens, pantries and linens are 
required. Rental units should also be 
equipped with additional hand soap, 
paper towels, toilet paper, disinfecting 
spray or wipes, and hand sanitizer. All 
leftover pantry items should be removed 
after each guest. Extra linens should not 
be stored in units and should be offered 
only on request. Pots and pans and other 
kitchen items that remain on the property 
after each guest must be cleaned 
between each guests’ stay. Property 
owners should also ensure that HVAC 
and air filters are replaced regularly. 

ตอ้งเพ่ิมการท าความสะอาดในทุกส่วนของพ้ืนท่ีท่ีมีการสัมผสับ่อย 
หอ้งครัว พ้ืนท่ีเตรียมอาหาร และผา้ปูท่ีนอน 
ท่ีพกัท่ีใหเ้ช่าควรติดตั้งสบู่ลา้งมือ ผา้เช็ดตวั กระดาษเช็ดมือ 
กระดาษช าระ สเปรยห์รือผา้เช็ดท าความสะอาดฆ่าเช้ือ 
และผลิตภณัฑท์  าความสะอาดมือ 
จะตอ้งเกบ็ของเหลือในพ้ืนท่ีเตรียมอาหารทั้งหมดออกหลงัจากแขกแต่
ละคนกลบัออกไป ไม่ควรเกบ็ผา้ปูท่ีนอนเสริมไวใ้นท่ีพกั 
และควรน าไปใหเ้ม่ือแขกขอมาเท่านั้น 
หลงัจากแขกแต่ละคนกลบัออกไป 
ตอ้งท าความสะอาดหมอ้และกระทะ และเคร่ืองครัวอ่ืน ๆ 
ท่ีเหลืออยู่ในท่ีพกั ระหว่างการเขา้พกัของแขกแต่ละกลุ่ม 
เจา้ของทรัพยสิ์นควรตรวจสอบใหแ้น่ใจว่ามีการเปล่ียนไส้กรองอากาศ
และ HVAC อย่างสม ่าเสมอ 

  

Is it safe to use kitchen items at a 
short-term rental?  

กำรใช้เคร่ืองครัวเม่ือมีกำรเช่ำทีพ่ักระยะส้ันมีควำมปลอดภัยหรือไม่  

Yes, property owners are required to 
clean all kitchen items between each 
guest stay - including all items left in 
cabinets. Also, all appliances, kitchen 
areas including refrigerator shelving, oven 

ใช่ ปลอดภยั 
เจา้ของท่ีพกัจะตอ้งท าความสะอาดเคร่ืองครัวทั้งหมดระหว่างการเขา้พั
กของแขกแต่ละคร้ัง รวมถึงอุปกรณ์ทั้งหมดท่ีเหลืออยู่ในตู ้
นอกจากน้ีเคร่ืองใชไ้ฟฟ้าทุกอย่าง พ้ืนท่ีในครัว 
รวมถึงชั้นวางในตูเ้ยน็ชั้นวาง เตาแบบตั้งพ้ืน เคร่ืองชงกาแฟ 



stovetop, coffee-makers, toasters must 
be cleaned after each guest. Owners 
should consider using one-time use 
dinnerware and utensils when possible.  

เคร่ืองป้ิงขนมปัง 
จะตอ้งไดรั้บการท าความสะอาดหลงัจากแขกแต่ละคนเขา้พกัไปแลว้ 
หากเป็นไปได ้
เจา้ของควรพิจารณาในการใชเ้คร่ืองใชบ้นโต๊ะอาหารและอุปกรณ์รับป
ระทานอาหารแบบใชค้ร้ังเดียว  

  

Are there extra precautions needed for 
bathroom cleanings?  

จ ำเป็นต้องมีข้อควรระวังใด ๆ 
เพิ่มเติมส ำหรับกำรท ำควำมสะอำดห้องน ำ้หรือไม่  

Bathrooms need to be cleaned with a 
multi-surface cleaner approved for use 
against COVID-19 by the EPA. Bathroom 
floors must also be vacuumed and 
mopped.  

ตอ้งท าความสะอาดหอ้งน ้าดว้ยน ้ายาท าความสะอาดพ้ืนผิวไดห้ลายปร
ะเภทท่ีไดรั้บการอนุมติัใหใ้ชใ้นการฆ่าเช้ือ COVID-19 โดย 
EPA จะตอ้งท าการดูดฝุ่ นและถูพ้ืนหอ้งน ้าดว้ย  

  

  

### ### 

 


