ธุรกิจโรงแรมกับความทาทาย: ปรับอยางเซียน
เปลี่ยนรับ COVID-19

หนึ่ งในธุรกิจท่ไี ดรับผลกระทบอยางหนั กจากโควิด-19 คือ ธุรกิจภาคทองเที่ยวและบริการ โดยเฉพาะ
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ที่ขณะนีห
้ ายไปเกือบหมด โดยจะเห็นขาวโรงแรมหลายแหงตองปิดตัว หรือลดพนั กงาน มีการปรับราคา
หองพัก และนําบริการอ่ น
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วันนี้จะพาไปดูกลุมโรงแรมแบรนดไทย และการปรับตัวไปสูธุรกิจอนาคต อยางเครือโรงแรม แกรนด เซนเตอร พ
อยต ถึงกลยุทธการบริหารโรงแรม เพื่อฝาวิกฤติ โควิด19 นี้ กลยุทธที่วานี้คือ “หาโอกาสในวิกฤต” จาก
ประสบการณบริหารที่พักทงั ้ ระยะยาวมากวา 20 ปี  และ ที่พักโรงแรมกวา 10 ปี  แนวคิดนี้คือ

1. การใชขอมูล Big Data ในการวิเคราะหพฤติกรรมและความตองการของลูกคา โรงแรม แกรนด เซนเตอร พอยต
พัทยา ซึ่งตงั ้ อยูบนศูนยการคา เทอรมินอล21 พัทยา ไดใชกลยุทธ นี้เพื่อดึงนักทองเที่ยวกลับมาเที่ยวหลังจาก
ประกาศเปิ ดเมืองพัทยา และผอนคลายล็อคดาวนใหทองเที่ยวได โดยเน นตลาดกลุมคน domestic โดยเฉพาะกลุม
ครอบครัว ที่ตองการหาที่พักที่เดินทางสะดวก ตอบโจทยการเขาพักไดทงั ้ ครอบครัว เนื่องจากโรงเรียนและสถานที่
เลนของเด็กปิดไปเป็ นเวลานาน กลุมครอบครัวจึงเป็ นกลุมแรกที่กลับมาทองเที่ยว โดยทางโรงแรมยังเพิ่มมาตรการ
ป องกันความปลอดภัย และความสะอาด เพื่อคลายความกังวลของผูปกครอง ซึ่งโปรโมชน
ั ่ ที่เป็ นที่นิยมนัน
้ คิดข้ น
ึ มา
จากการใชขอมูลความพึงพอใจของลูกคาที่ผานมา สรางเป็ นโปรโมชน
ั ่ ที่ตอบโจทยลูกคา อาทิ โปรโมชน
ั ่ เด็กพักฟรี
และโปรโมชน
ั ่ ลาสุด เที่ยววันธรรมดา เป็ นตน

2. ใสใจใน Guest Journey ประสบการณการเขาพัก ความสะดวกสบาย และ Flexibility คือปัจจัยหลักที่เครือฯใสใจ
ที่โรงแรมแกรนด เซนเตอร พอยต ทุกสาขาในกรุงเทพ เขาใจถึงความคุมคา จึงมีนโยบาย พักได 24 ชัว
่ โมง สําหรับ
ลูกคาไดพักผอนอยางเต็มที่ ที่โรงแรม โดยโรงแรม แกรนด เซนเตอร พอยต เพลินจิต ขยายความคุมคานัน
้ โดย
อัพเกรดทุกการจองผานโปร 24 Hours Stay จากหองเดอลักซเป็ น หอง 1 Bedroom Suite สําหรับผูที่สนใจ
สามารถเลือกซ้ อ
ื วอยเชอรหองพักไดที่ https://voucher.grandecentrepointhotels.com/ โดยราคาพิเศษนี้สน
ิ้ สุด
วันที่ 10 กรกฎาคมนี้เทานัน
้

สําหรับดานความสะดวกสบาย โรงแรม แกรนด เซนเตอร พอยต ราชดําริ ตอบโจทยลูกคาที่ใหความสําคัญในเรื่อง
ขนาดหองพัก และความสะดวกสบายเหมือนอยูบาน ดวยหองแกรนด เดอลักซ ขนาด 44 ตารางเมตร ซึ่งในหองพัก
มีเครื่องซักผา และเครื่องครัวใหบริการ

เครือฯ ไดรับมาตรฐาน Amazing Thailand Safety & Health Administration (SHA) ซึ่งเป็ นมาตรฐานที่ไดรับ
การรับรองจาก การทองเที่ยวแหงประเทศไทย และกระทรวงสาธารณสุข และพัฒนาบริการใหดียิ่งข้ น
ึ  เพื่อคลาย

ความกังวลในการเดินทางตงั ้ แต online pre-check-in, E-butler services ซึ่งลูกคาสามารถสํารองการใชพ้ น
ื ที่อาทิ
สระวายน้ํ า ฟิ ตเนส หรือสงั ่ อาหารลวงหน าได

3. การเขาถึงกลุมลูกคาใหม และธุรกิจใหม เครือโรงแรมฯ ติดตามสถานการณ นโยบายทองเที่ยวและพฤติกรรม
การเดินทาง ตลอดเวลา โดยเฉพาะ มาตรการผอนคลายลอคดาวนการเดินทางในแตละประเทศ โรงแรม แกรนด
เซนเตอร พอยต พนักงานทุกคนไดรับการฝึกอบรมขน
ั ้ สูงดานความสะอาดและความปลอดภัย อาทิ โรงแรม แกรนด
เซนเตอร พอยส สุขุมวิท 55 ไดรับการรับรองจากกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม ผานการตรวจเป็ น
Alternative State Quarantine ซึ่งมีเพียง10โรงแรมในไทยที่ผานการตรวจสอบนี้ โดยโรงแรมใหบริการทงั ้ ลูกคา
ชาวไทย และนักธุรกิจตางชาติที่ผานการรับรองจากสถานกงสุลและมีเอกสารรับรองการทํางานในไทย โดยทาง
โรงแรมจัดที่พักชน
ั ้ พิเศษแยกจากลูกคาโรงแรม เพื่อเป็ นที่พักของลูกคากลุมนี้

4. ยกระดับมาตรฐานการใหบริการพรอมรับการประชุมแบบ New Normal การบริการหองประชุมยุค New
Normal ของโรงแรมในกลุม แกรนด เซนเตอร พอยต ดําเนินการตามแนวปฏิบัติดานสุขอนามัยสําหรับอุตสาหกร
รมไมซ (MICE Venue Hygiene Guidelines) ซึ่งจัดทําโดย TCEB และสมาคมโรงแรมไทย เริ่มตงั ้ แตตงั ้ จุดตรวจ
คักรองอุณหภูมิรางกายผูเขารวมงานบริการแอลกอฮอลฆาเชื้อ มีการลงทะเบียนผูเขารวมงาน รวมทงั ้ ขอความรวม
มือผูเขารวมประชุมสวมใสหน ากากอนามัย โดยมีการจัดโตะสําหรับการประชุมใหมีระยะหางระหวางกันอยางนอย 1
เมตร พรอมจัดเสิรฟอาหารวางและอาหารกลางวันแบบ 1 ทานตอ 1 ชุด ขณะที่พนักงานบริการทุกคนจะใสหน ากาก
ถุงมือ ตลอดเวลา มีการพนฆาเชื้อหองประชุม และทําความสะอาดอุปกรณหลังการใชงานทุกครัง้  และทําความ รวม
ทัง้ เช็ดทําความสะอาดบริเวณจุดที่มีการสัมผัสบอย ทุก 30 นาที โดยโรงแรม แกรนด เซนเตอร พอยต เทอรมินอล
21 ไดรับตราสัญลักษณมาตรฐาน Thailand MICE Venue Standard (TVMS) จากสํานักงานสงเสริมการจัด
ประชุมและนิทรรศการ (TCEB) สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ ขอใบเสนอราคาไดที่
www.gcpmeeting.com

ที่กลาวมาคือแนววิธีการปรับรูปแบบการใหบริการของโรงแรมหลังวิกฤตโควิด เพื่อใหสอดคลองกับแนวโน มของ
ตลาดและพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปของกลุม แกรนด เซนเตอร พอยต โดยการปรับเปลี่ยนกลยุทธตาง ๆ เหลานี้จะ
ประสบความสําเร็จไดจําเป็ นตองมีปัจจัยพ้ น
ื ฐานที่ดีของธุรกิจดวย ซึ่งจุดเดนประการหนึ่งของกลุมแกรนด เซนเตอร
พอยต ก็คือ มีโรงแรมในกลุมอยูดวยกันหลายแหงในทําเลยานธุรกิจใจกลางเมืองที่เดินทางสะดวกสบายทงั ้ ในกรุง
เทพฯ และพัทยา ไดแก โรงแรม แกรนด เซนเตอร พอยต เพลินจิต โรงแรม แกรนด เซนเตอร พอยต เทอรมินอล
21 โรงแรม แกรนด เซนเตอร พอยต ราชดําริ โรงแรม แกรนด เซนเตอร พอยต สุขุมวิท 55 และโรงแรม แกรนด
เซนเตอร พอยต พัทยา จึงเป็ นตัวเลือกอันดับตน ๆ ของลูกคาที่ตองการที่พักหรู อยูสบาย ใจกลางเมือง ที่มีสิ่ง

อํานวยความสะดวกครบครัน

