Greeting and I hope it is not too late to
say “Gong Xi Fa Cai” or Happy Chinese
New Year. Once again, we stepped into
another new year, but this time it is based
on lunar calendar. Despite what calendar
is used, a New Year is a New Year and it
is good because this means it is time for
another celebration. So, I would like to
wish you all a wonderful Chinese New
Year and may it be ﬁlled with abundance
of joy, love and treasured moments.
สวัสดีอีกครั้งครับชาว ดี วารี ทุกทาน

ผมหวังวาคงจะไมสายเกินไปที่จะกลาวคำวา
“กงสี่ฟาไฉ” หรือ สวัสปใหมแบบจีน และนี้ก็
เปนอีกครั้งนึงที่เรากาวเขาสูปใหม เพียงแต
คราวนี้เรานับวันตามปฏิทินจีน แตไมวาเรา
จะใชปฏิทินไหนนับก็ตาม วันปใหมก็คือวัน
ปใหมและมันก็หมายถึงเวลาแหงการเฉลิม
ฉลองดังนั้นผมขออวยพรใหปนี้ของทุกคนเปน
ปที่เต็มไปดวยความสุขและชวงเวลาดีๆครับ

(Photo) Welcome D Varee booth at 30th Thai Tiew Thai during 27 February to 2 March.
www.dvaree.com

Vincent Kerk
Chief Executive Ofﬁcer

CORPORATE NEWS
ไปดู อ งค ก ร

Red Valentine in Pattaya

ดวยความตั้งใจที่จะทําให D.I.B.เปนสถานบันเทิงแหงใหมของ
เมืองพัทยา คุณศิรวิทย เทพเจริญ และตัวแทนฝายบริหาร
โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช คุณเชิดชัย กมลเนตร จึงถือโอกาส
จัดกิจกรรมพิเศษ “Red Lips Red Valentine” โดยมีผูสนับสนุน
จาก Playboy Thailand นําโดย คุณฉัตรมงคล เขมมาภิรัตน
ประธานบริษัท บันนี เวนเจอร จํากัด นําทัพ กระตายสาวสุด
เซ็กซี่ มาเพิ่มดีกรีความรอนแรงของงาน อีกทั้งยัง มีเสียงดนตรี
จังหวะมันสๆจากดีเจชื่อดังอยาง ดีเจโตโมะ และดีเจเบนซให
แขกผูรวมงานสนุกสนานตลอดทั้งคืน
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With the intention to turn D.I.B.
into Pattaya’s hotspot, D Varee
Jomtien Beach joined hands with
Playboy Thailand to celebrate
the month of love by throwing
one of the hottest and sexiest
parties of the year, “Red Lips
Red Valentine.” The event was
full of energy with resident DJ,
DJ Benz, and our celebrity DJ of
the night, DJ Tohmo, battled
it out while all the Playboy
bunnies showed their dance
moves for the whole night.

Welcome D Varee booth at 30th Thai Tiew Thai
During 27 February to 2 March, D Varee Hotels & Resorts participated, for the second
time, in one of the largest Thailand Travel fairs of the year, Thai Tiew Thai, held at Queen
Sirikit National Covention Center. The event featured over 1300 booths mainly from
those in tourism industry. A big thanks for our sales team for their hard works at the fair.
ระหวางวันที่ 27 กุมภาพันธ – 2 มีนาคม ดี วารี โฮเทลส แอนด รีสอรท เขารวมเปดบูธขาย
หองพักที่งาน ไทยเที่ยวไทยครั้งที่ 30 ณ ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ์ พรอมกับผูประกอบการ
ธุรกิจทองเที่ยวมากกวา 1,300 ราย นอกจากบรรยากาศที่คึกคักในงานแลว บรรยากาศของบูธ
ดี วารี โฮเทลส แอนด รีสอรท ก็คึกคักไมแพกันดวยพนักงานของเราไปรวมแรงรวมใจชวยกัน
ขายหองพักของโรงแรมในเครือของเรา
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New Operations & Audit Assistant Director of D Varee Hotels & Resorts
K. Prasarn Pongmanee stepped down as a Hotel
Manager of D Varee Diva Kiang Haad Beach, Hua Hin
to embrace his new position as an Assistant Director of
Operations & Audit for D Varee Hotels & Resort,
effective on 1st January 2014. He handed over his
existing charge to K. Sathaporn Prachakul, who will be
the new Hotel Manager of D Varee Diva Kiang Haad
Beach. We wish K. Prasarn success in the years ahead.
เมือ่ เร็วๆนีค้ ณ
ุ ประสาน พงศมานี ไดกา วลงจากตําแหนง ผูจ ดั การ
โรงแรม ดี วารี ดีวา เคียงหาดบีช หัวหิน เพื่อมารับหนาที่ใหม
เปนรองผูอำนวยการฝายปฎิบัติการและตรวจสอบของ ดีวารี
โฮเทลส แอนด รีสอรท อยางเปนทางการในวันที่ 1 มกราคม
2557 ที่ผานมา พวกเราขออวยพรใหคุณประสานพบแตสิ่งที่ดี
และประสบสำเร็จในหนาที่ครับ

DEE BEACH opening at

D Varee Mai Khao Beach, Phuket
After the success of its predecessor in Pattaya,
DEE Beach is now making its way to Phuket. Get
ready for the latest chill out pub & restaurant by
D Varee, only at Mai Khao Beach.
หลั ง จากประสบความสำเร็ จ อย า งล น หลามที ่ พ ั ท ยา ตอนนี ้
ดี บี ช ได เ ป ด ตั ว เพิ ่ ม อี ก หนึ ่ ง สาขาแล ว ที ่ ดี วารี ไม ข าวบี ช
ภูเก็ต เราขอเชิญทุกทานมารวมสนุกกันไดที่ ดี บีช สาขา ดี วารี
ไมขาวบีช ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป

A warm embrace for the Ambassador

New Hotel Manager at

D Varee Diva Kiang Haad Beach, Hua Hin
We would like to welcome K. Sathaporn
Prachakul as the new Hotel Manager of
D Varee Diva Kiang Haad Beach, Hua hin,
with an effect on 17th January 2014. We wish
K. Sathaporn all the best and hope he will
help lead D Varee Diva Kiang Haad Beach to
a bright and prosperous future.
เราขอตอนรับคุณ สธาพร ประชากุล ซึ่งเมื่อเร็วๆนี้ได
เขามาดํารงตําแหนงผูจัดการโรงแรม ดี วารี ดีวา
เคียงหาดบีช หัวหิน อยางเปนทางการในวันที่ 17
มกราคม 2557 ที่ผานมาพวกเราขออวยพรใหคุณ
สธาพรพบแตสิ่งที่ดีและนำ ดี วารี ดีวา เคียงหาดบีช
ไปสูความสำเร็จครับ
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On 22nd February, D Varee Jomtien Beach had a great privilege to welcome and
host dinner for H.E. Mr. Ning Fukui, Ambassador of the People's Republic of China to
Thailand, during his visit to Pattaya to attend the meeting on the safety of Chinese
tourists in Pattaya. Those in attendance at the dinner were Khun Ittipol Khunpluem,
Mayor of Pattaya, Khun Visanu and Khun Siriya Thepcharoen, Senior advisor of
D Varee Hotels & Resorts, and Khun Bundit Siritanyong.
ในวั น ที ่ 22 กุ ม ภาพั น ธ ท ี ่ ผ  า นมา เมื อ งพั ท ยานํ า โดยท า นนายกเมื อ ง คุ ณ อิ ท ธิ พ ล คุ ณ ปลื ้ ม
รวมดวยคุณบัณฑิต ศิริตันหยง และประธานเจาหนาที่บริหาร บริษัทณุศาศิริ จํากัด มหาชน คุณวิษณุ
เทพเจริญ และคุณศิริญา เทพเจริญ เปนเกียรติตอนรับทานเอกอัครราชทูตจีนประจําประเทศไทย
เอกอัครราชทูต หนิง ฟูขุย เพื่อปรึกษาหารือกับตัวแทนผูเกี่ยวของดานการทองเที่ยวของเมืองพัทยา
ในเรื่องมาตรการปองกันและนโยบายการดูแลนักทองเที่ยวจีนที่มาพัทยา การเลี้ยงตอนรับคณะทูตจีน
ถูกจัดขึ้นอยางอบอุน ณ D.I.B. ชั้น 38 โรงแรม ดี วารี จอมเทียนบีช พัทยา
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STAFF NEWS
ข า วคราวพนั ก งาน

Happy time in Phuket
Lots of smiles and laughters were
shared when all hotel staff gathered to
celebrate the staff birthday of month
party. Besides all the fun, K. Vannasont
Limprasutr, General Manager, took this
opportunity to share with the staff his
vision and strategy on how to lead
D Varee Mai Khao beach to success.
และแล ว ก็ ถ ึ ง เวลาฉลองวั น เกิ ด ของ
เพื ่ อ นๆ พี ่ ๆ น อ งๆ พนั ก งานโรงแรม ดี วารี
ไมขาวบีช ภูเก็ต ที่จัดขึ้นทุกๆเดือน เพื่อใหพนัก
งานทุกคนมอบความสุข และคำอวยพรใหคนที่มี
วั น คล า ยวั น เกิ ด ในเดื อ นนั ้ น ๆ อี ก ทั ้ ง ทางคุ ณ
วั ณ ณะสณฑ ผู  จ ั ด การทั ่ ว ไปของโรงแรมยั ง
พูดคุยเรื่องทิศทางการบริหาร และการใหบริการ
ที่ดีแกลูกคาทุกๆทานที่มาพักที่โรงแรมกับพนัก
งานทุกคนอีกดวย

GM’s recommendations

In order to maintain food quality of D Varee Mai Khao Beach, K. Vannasont Limprasutr,
General Manager, along with his team arranged a food tasting session to come up with
new menu and ensure that the food quality served at the hotel will surely put a smile
on hotel’s guests.
เพื่อที่จะรักษามาตรฐานและคุณภาพของอาหารใหลูกคาไดรับความพึงพอใจมากที่สุดคุณ วัณณะสณฑ
ลิ้มประสูตร ผูจัดการทั่วไป โรงแรม ดี วารี ไมขาวบีช ภูเก็ต จึงนำทีมงานทดลองชิมรสชาติอาหารของโรงแรม
และชวยกันคิดเมนูใหมๆเพื่อที่จะสรางประสบการณอันนาพึงพอใจใหกับนักทองเที่ยวที่มารับประทานอาหารที่
แสนอรอยของทางโรงแรม งานนี้อิ่มกันถวนหนาครับ
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HOTEL TIPS
เกร็ ด ความรู  เ รื ่ อ งโรงแรม

DEPARTMENTS IN HOTEL แผนกตางๆในโรงแรม

แผนกบริ ก ารส ว นหน า
Front Office

แผนกวิ ศ วกรรมและบำรุ ง รั ก ษา

Engineer & Maintenance

แผนกทรั พ ยากรบุ ค คล

Human Resources

แผนกครั ว
Kitchen

แผนกการเงิ น

Finance

แผนกการตลาดและการขาย

Sales & Marketing

แผนกบริ ก ารอาหารและเครื ่ อ งดื ่ ม
Food & Beverage
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แผนกแม บ  า น

Housekeeping

www.facebook.com/DvareeHotels

EVENT CALENDAR
ปฏิ ท ิ น กิ จ กรรม

Songkran festival
1-30 APR 2014

Celebrate Thai New Year and the month of water splashing with D Varee Hotels &
Resorts. Get up to 20-50% off our hotels.
ฉลองวันสงกรานตนี้กับ ดี วารี โฮเทลส แอนด รีสอรท โดยรับสวนลดราคาหองพักสูงสุดถึง
20-50% พิเศษเฉพาะเดือนนี้เทานั้น
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Beat the summer heat with your favourite cocktails.
1-30 APR 2014

D Varee Diva Kiang Haad Beach, Hua Hin invites everyone to beat the summer
heat with special cocktails of the month. Select your favourite cocktail in the
choice of banana or pomelo to freshen up your day for the whole month of April.
ดี วารี ดีวา เคียงหาดบีช หัวหิน ชวนทุกทานมาดับรอนในเดือนเมษายนดวยโปรโมชั่นค็อกเทลสอง
รสชาติพิเศษที่ผสานความเปนไทยของกลวย และสมโอ บวกกับดีกรี แอลกอฮอลเพื่อความสดชื่น
แบบลงตัว พรอมเสิรฟความสดชื่นตลอดทั้งเดือนเมษายน 57
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