
 

 

 

 

PET POLICY 
 

We love well behaved pets and encourage our guests to bring up to two dogs along with you during your stay at X2 

Kui Buri. In order to insure that all of our guests have an enjoyable stay while in residence, we ask Pet Parents to agree 

to the pet policy prior to arrival and sign the policy upon check-in. 

 My pet is not aggressive, is well socialized with other animals. 

 My pet’s vaccinations are up-to-date and current, and he/she is free of ticks and fleas. 

 My pet will be with me and under my care at all times. I further understand and agree that I will assume financial 

responsibility for any damage that occurs due to leaving my dog unattended at any time. I further agree to pay 

a THB 1,000.- fee for all instances of complaints of related to my pet causing a disturbance to other guests. 

 My pet’s will be under my control at all times during the stay.  X2 Kui Buri Resorts will not take 

responsibility for any lost, or any other accidents happen to my pets. 

Remark: If we found your pet in the pool we will charge for clean pool at THB 200,000 for Resort’s Pool and 

THB 50,000.- for Villa’s Pool. Acknowledge …………………………………Date……………………………… 

 My pet will be cleaned when he/she is wet or dirty, using provided towels, and prior to letting them in my room. 

 I will clean up after my pet and dispose of any waste in a trash receptacle. 

 I will notify the resort of any pet “accidents” immediately and request special cleaning efforts if required. 

 I will keep my pet off all furniture including bed, chair or couches. 

 I agree to forfeit my deposit of THB 2,000.-as a cleaning fee should the room require additional cleaning due to 

soiled floors, bedspreads, furniture, gardenand swimming pool. I also agree that the condition of room is based 

on the sole judgment of X2 Kui Buri Management upon my departure. 

 I will assume financial responsibility for any damage caused by my pet during my stay. 

 Should my pet cause injury to other guests, patrons, employees, visitors, vendors, or anyone lawfully on the resort 

premises or their property, I agree to indemnify and hold harmless Cross Hotels and Resorts/Astudo Holdings 

Co.,Ltd .  , X2 Resorts and all partners, directors, officers, employees and affiliated entities of the foregoing from 

and against any damages, loss, litigation, cost or expense by any of the foregoing as a result of any damage or 

injury caused by my pet. 

 Pets are not permitted to be left alone in our villas under any circumstances unless they are placed in a kennel or 

carrier.  If a pet is left alone loose in our villa and the owner cannot be located, the pet will then be removed to 

another location. 

 I agree to remove my pet from the registered room during the time of any requested service from the 

housekeeping department of X2 Kui Buri. 

 I agree to keep my pet behind a closed door in the registered room during the time of any delivery from any 

department of X2 Kui Buri. This includes room service, bell service, or deliveries from housekeeping department. 

 Our Pet Fee is: (below 20kg at THB 1,000.-) and or (above 20kg at THB 1,500.-) per night which includes a pet 

party box containing, treat, toy, towel and bowl. 

 

In case of emergency: 

o Pet parents must provide emergency contact number to Front Desk. 

o In case of any eventuality, we do have emergency contact details for a qualified veterinary surgeon. 

 

 



 

 

 

 

PET POLICY 
 

ครอสทกูยุบรีุรีสอร์ตเรารักสตัว์เลีย้งที่ประพฤติดีและเราอยากให้คณุได้น าสนุขัสองตวัมาพร้อมกบัคณุในชว่งที่คณุพกัผ่อนอยูก่บัเราขอเรียนให้ทา่น

ทราบวา่เพื่อให้แน่ใจวา่แขกผู้ เข้าพกัของเราทกุทา่นจะมีความสขุในขณะที่พกัผ่อนอยูใ่นครอสทกูยุบรีุรีสอร์ตเราขอให้แขกผู้ เข้าพกัได้อา่นและท าความ

เข้าใจกบันโยบายของการน าเพื่อนที่มีขนยาวของคณุและยอมรับนโยบายสตัว์เลีย้งตอ่ไปนีเ้ม่ือเช็คอินที่ครอสทกูยุบรีุรีสอร์ต 

 สตัว์เลีย้งของฉันไมก้่าวร้าวเป็นมิตรกบัน้องหมาตวัอื่นๆ 

 สตัว์เลีย้งของฉันได้รับการฉีดวคัซีนซึง่เป็นข้อมลูวคัซีนลา่สดุและไม่มีเห็บและหมดัติดอยูต่ามขนหรือตวัของน้อง 

 สตัว์เลีย้งจะอยูใ่นความควบคมุของเจ้าของโดยใช้สวมใสส่ายจงูอยูต่ลอดเวลาในขณะที่เดินวิ่งเลน่อยูภ่ายในบริเวณครอสทกูยุบรีุรีสอร์ตตลอด

จนอยูภ่ายใต้การดแูลของฉันตลอดเวลาฉันยนิดีที่จะรับผิดชอบตอ่ความเสียหายที่เกิดขึน้ในกรณีที่เจ้าของสตัว์เลีย้งไมไ่ด้ใช้สายจงูปลอกคอ

และเกิดอนัตรายตอ่แขกผู้ เข้าพกัทา่นอ่ืนฉันยินยอมที่จะจา่ยคา่ธรรมเนียม1,000 บาทส าหรับทกุกรณีที่ก่อให้เกิดความวุน่วายจากการร้องเรียน

ของแขกผู้ เข้าพกัทา่นอ่ืน 

 สัตว์เลีย้งของฉันจะอยู่ภายใต้การควบคุมดูแลของฉันอย่างใกล้ชิดตลอดเวลาที่เข้าพัก    ทางครอสทู กุยบุรี รีสอร์ต จะไม่ต้อง
รับผิดชอบหากเกิดเหตุสูญหาย หรือใดๆก็ตาม กับสัตว์เลีย้งของฉัน 

 ฉันได้รับทราบแล้วว่าไม่อนุญาตให้น าสัตว์เลีย้งลงไปเล่นในสระน า้ในห้องพักและสระว่ายน า้ส่วนกลางของ ครอสทกุูยบุรี  รีสอร์ต 

ค าเตือน: ในกรณีที่ทางรีสอร์ต พบว่าสัตว์เลีย้งของฉันได้ลงสระว่ายน า้ ฉันยินดีจ่ายค่าท าความสะอาดสระ200,000 บาท ส าหรับ
สระว่ายน า้ส่วนกลาง และ 50,000 บาท ส าหรับสระว่ายน า้ในห้องพัก 

 ฉันจะท าความสะอาดสตัว์เลีย้งที่อยูใ่นความดแูลของฉันเม่ือเขาเปียกหรือสกปรกโดยจะใช้ผ้าขนหนทูี่ได้จดัเตรียมไว้ให้ก่อนที่จะปลอ่ยให้วิ่งเลน่

หรือนอนอยูใ่นบริเวณห้องพกั 

 ฉันจะรับผิดชอบในการเก็บท าความสะอาดในทกุสถานที่บริเวณทีส่ตัว์เลีย้งของฉันได้ทิง้ร่องรอยไว้ตามพืน้ให้อยูใ่นสภาพที่สะอาดเรียบร้อย

เหมือนเดิมและจะน าไปทิง้ลงในถงัขยะที่ครอสทกูยุบรีุรีสอร์ตได้จดัเตรียมไว้ให้ 

 ฉันจะแจ้งให้ครอสทกูยุบรีุรีสอร์ตทราบโดยทนัทีเม่ือเกิดเหตกุารณ์ที่ฉันต้องการให้ทางแผนกแมบ้่านเข้าไปท าความสะอาดเป็นพิเศษในห้องพกั

บริเวณที่ร้องขอ 

 ฉันจะคอยสงัเกตดแูลห้ามปรามสตัว์เลีย้งของฉันให้ออกจากบริเวณเฟอร์นิเจอร์ในบริเวณห้องพกัรวมทัง้ที่นอนเก้าอีแ้ละโซฟา 

 ฉันยินยอมที่จะให้ทางครอสทกูยุบรีุรีสอร์ตปฏิเสธการคืนเงินคา่ธรรมเนียมในการท าความสะอาด2,000 บาท(สองพนับาทถ้วน) ในกรณีที่

จะต้องให้ทางครอสทกูยุบรีุรีสอร์ตท าความสะอาดแบบพิเศษซึง่เกิดจากร่องรอยคราบสกปรกสิ่งปฏิกลูที่เกิดขึน้กบับริเวณพืน้ปนูในห้องพกัผ้า

คลมุเตียงปลอกหมอนอปุกรณ์บนเตียงนอนเฟอร์นิเจอร์ในห้องพกัและบริเวณสวน-สระน า้ในบริเวณห้องพกัโดยทีฉ่ันยินยอมและยอมรับ

เง่ือนไขของความเสียหายที่เกิดขึน้กบัห้องพกัโดยขึน้อยูก่บัการพิจารณาของทีมผู้บริหารของครอสทกูยุบรีุรีสอร์ตก่อนเดินทางกลบั 

 ฉันยินดีชดใช้รับผิดชอบตอ่ความเสียหายที่เกิดจากสตัว์เลีย้งของฉันในระหวา่งที่เข้าพกั 

 ในกรณีที่สตัว์เลีย้งของฉันกดัท าร้ายและก่อให้เกิดการบาดเจ็บกบัแขกผู้มาตดิตอ่ลกูค้าที่พกัอยูใ่นครอสทกูยุบรีุรีสอร์ตพนกังานของครอสทกูยุ

บรีุรีสอร์ตแขกจากข้างนอกแขกที่เข้ามาเยี่ยมชมผู้ที่เข้ามารับ-สง่สินค้าของที่ครอสทกูยุบรีุรีสอร์ตหรือทกุคนตามกฎหมายในสถานทีข่องรีสอร์

ทหรือและรวมถึงทรัพย์สินของพวกเขาทกุคนฉันเต็มใจและยินยอมที่จะชดใช้คา่เสียหายซึง่ถือเป็นกรรมสิทธ์ิของCross Hotels and Resort / 

Astudo Holdings Co.,Ltd., X2Resortsและคูค้่ากรรมการพนกังานเจ้าหน้าทีแ่ละหนว่ยงานสงักดัที่ได้รับเสียหายดงักลา่วข้างต้นตลอดจน

รวมถึงการสญูเสียการฟ้องร้องตลอดจนคา่ใช้จา่ยที่ได้กลา่วมาข้างต้นอนัเป็นผลมาจากความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดขึน้จากสตัว์เลีย้ง

ของฉัน 

 ฉันได้รับทราบแล้ววา่ไมว่า่ในกรณีใดๆห้ามทิง้ปลอ่ยให้สตัว์เลีย้งของฉันอยูใ่นห้องพกัโดยล าพงัเด็ดขาดเว้นแตจ่ะใสไ่ว้ในที่เก็บสตัว์เลีย้งหรือกรง

และในกรณีที่ทางครอสทกูยุบรีุรีสอร์ตพบวา่สตัว์เลีย้งของฉันอยูเ่พียงล าพงัในห้องพกัสตัว์เลีย้งของฉันจะถกูน าออกจากห้องพกัทนัที 

 ฉันยินยอมที่จะน าสตัว์เลีย้งของฉันออกจากห้องพกัในชว่งเวลาที่มีการท าความสะอาดจากพนกังานของครอสทกูยุบรีุรีสอร์ต 

 ฉันยินยอมที่จะให้สตัว์เลีย้งของฉันอยูห่ลงัประตทูี่ปิดไว้ในห้องพกัในชว่งเวลาที่มีการติดตอ่เคาะห้องจากพนกังานของครอสทกูยุบรีุรีสอร์ตซึง่

รวมถึงการน าของวา่งอาหารที่สัง่จากห้องอาหารและพนกังานจากแผนกท าความสะอาดห้องพกั 

 คา่บริการส าหรับการน าสนุขัเข้าพกัจะคิดคา่ใช้จา่ยตวัละ1,000 บาท/คืน (น า้หนกัไมเ่กิน20กก.), 1,500บาท/คืน (น า้หนกัเกิน20กก.)โดย

ทางครอสทกูยุบรีุรีสอร์ตจะจดัเตรียมตะกร้าซึง่มีอาหารส าเร็จรูปแบบซองของเลน่ผ้าเช็ดตวัและชามใสอ่าหารส าหรับสนุขัของทา่น 


