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Hello and happy Songkran day. I hope 
you all had a great time celebrating 
Thai New Year and taking a break on 
the longest holiday of Thailand. Now 
the break is over, so let’s get back to 
work and try to make every holiday of 
our guest as refreshing as Songkran 
day for the rest of the year. 

สวัสดี และสุขสันตวันสงกรานตครับชาว

ดี วารี ทุกทาน 

ผมหวังวาทุกคนคงไดฉลองวันปใหมของไทย
และหยุดพักผอนกันอยางเต็มที่ในวันหยุดที่
ยาวที ่ส ุดของเมืองไทยแลว แตตอนนี ้
ว ันหยุดสิ ้นสุดลงแลวเพราะฉะนั ้นพวกเรา
กลับมาทำหนาที ่ของเราอยางเต็มที ่และ
ชวยกันทำใหทุกวันหยุดพักผอนของแขกของ
เรานั้นสดชื่นเหมือนวันสงกรานตไปตลอดทั้ง
ปกันเถอะครับ

Vincent Kerk
Chief Executive Officer 
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CORPORATE NEWS
ไปดูองคกร

news
Welcome new General Manager at
D Varee Jomtien Beach, Pattaya

       Please welcome Mr. Thomas Koh, 

the new General Manager of D Varee 

Jomtien Beach, Pattaya, starting on 

1st April 2014.

We would like to wish him all the best 

and success in his new role.

Songkran campaign prize giveaway
       A big congratulations to K. Kwanchanok Reaunnak, the special winner of 

Songkran campaign on D Varee Hotels & Resorts Facebook page who won 2 

days 1 night in Deluxe room voucher at our D Varee Diva Hiptique, Bangkok. 

The voucher was presented by K. Ranida Chausungkate, our lovely Director of 

Marketing Communications department.       

     ขอแสดงความยินดีกับคุณ ขวัญชนก เรือนนาค ผู ชนะรางวัลพิเศษจากกิจกรรม 

"สงกรานตนี้ หนีรอนไปนอน ดี วารี"  ไดรับบัตรที่พัก 2 วัน 1 คืน ที่โรงแรม ดี วารี ดีวา 

ฮิปทิคของเราในหอง Deluxeโดยมีคุณ รณิดา เชาวนสังเกตุ ผู อำนวยการฝาย 

การสื ่อสารการตลาดที่นารักของเราเปนผู มอบรางวัลใหแกผู โชคดี

เราขอตอนรับคุณ โทมัส โคว ผูจัดการทั่วไปทานใหมของ ดี  วารี  จอมเทียนบีช 

พัทยา ซ ึ ่งเร ิ ่มงานอยางเปนทางการในวันที ่  1 เมษายน 2557 ที ่ผ านมา 

พวกเราขออวยพร ใหคุณโทมัสพบแตสิ่งที่ดีและประสบความสำเร็จในหนาที่ครับ



ขาวคราวพนักงาน

       On 29th March 2014, as a way to reward staff for their hard work in the past year, 
D Varee Jomtien Beach held an annual staff party under the theme, “International 
Night Party,” where the staff fully dressed in national costumes from various countries. 
Activities included departmental staff performance, best costume contest, best 
employee of the year award giving, and etc. 
        ในวันที่ 29 มีนาคม 2557ที่ผานมา ดี วารี จอมเทียนบีช ไดจัดงานเลี้ยงพนักงานประจำป 
ภายใตธีม International Night โดยมีพนักงานของโรงแรมแตงตัวในชุดประจำชาติแบบ 
จัดเต็ม และในงานยังมีกิจกรรมสนุกๆมากมายเชน การแสดงของแตละแผนก, การประกวด 
เครื ่องแตงกาย รวมถึงการมอบรางวัลสำหรับพนักงานดีเดนประจำป 2556 และกิจกรรม 
อีกมากมายภายในงาน 

Building a better environment in Hua Hun  
   On 21st March, K. Sathaporn, Hotel Manager, along with his management team and hotel 
staff at D Varee Diva Kiang Haad Beach, Hua Hin joined hands to help clean the beach and 
areas around the hotel to show their support for creating a better and cleaner environment in 
Hua Hin. Excellent job!
   เมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2557 คุณสถาพร ประชากุล ผูจัดการโรงแรม ดี วารี ดีวา เคียงหาด บีช หัวหิน 
พรอมทั้งหัวหนาแผนกและพนักงานไดรวมกันทำกิจกรรมเก็บขยะบริเวณชายหาดหัวหินและ 
บริเวณรอบโรงแรมเพื่อรณรงคและปลุกจิตสำนึกในการรักษาสิ่งแวดลอมในพื้นที่หัวหินใหมีความสวย
งามอยูเสมอ เยี่ยมมากครับ

Party in Pattaya 
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เกร ็ดความรู  เร ื ่องโรงแรมเกร ็ดความรู  เร ื ่องโรงแรม

HOTEL TIPS

6 ว�ธีงายๆรับมือกับลูกคาไมพอใจ

I wouldn’t want that
to happen to me too.

4.
เสนอทางทางแกไขใหแขกเลือก

อยางนอย 2 ทาง
(Offer 2 solutions)

3.
แสดงความเห็นอกเห็นใจ
(Show Empathy) 

ตั้งใจฟงสิ่งที่แขกพูด แลวก็อยาพูดแทรก
(Listen carefully and No interruption)

1.

กลาวคำขอโทษอยางจริงใจ
(Express sincere Apology)

2.

We are truly sorry.

ติดตามผล
(Follow up) 

6.
5.

แจงผูบังคับบัญชา
(Inform the manager) 

I hope everything 
has worked out for
you so far.



ปฏิท ินกิจกรรม

EVENT CALENDAR
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D Varee Hotels & Resorts just launched its latest 

Facebook campaign “Win a date at D.I.B.” for all fans 

to join and get a chance to win a gift voucher valued 

at 2,500 THB baht to spend at our 38th floor rooftop 

bar, D.I.B. in D Varee Jomtien Beach, Pattaya. The 

campaign will end on 30th April 14.    

ดี  วารี  โฮเท็ลส แอนด รีสอรท เปดตัวแคมเปญ

“เดทนี ้  ด ี  วาร ีจ ัดให” บนเฟสบุคใหแฟนเพจทุกทานได 

ร วมสนุก เพื ่อร ับรางวัลบัตรกำนัลอาหาร และเครื ่องดื ่ม 

มูลคา 2,500 บาท ที ่  D.I.B. ช ั ้น 38 โรงแรม ดี วาร ี 

จอมเทียนบีช พัทยา หมดเขตสงคำตอบวันที่ 30 เมษายนนี้

“Win a date at D.I.B.” campaign
on Facebook launch.




