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13 กรกฎาคม 2561 
 

เซน็ทาราเอาใจนักท่องเที�ยวชาวจนีเปิดรับชําระเงนิผ่าน ‘วีแชท เพย์’ เมื�อจองห้องพัก
ออนไลน์ เชื�อมโยงประสบการณ์ทั ,งบนเวบ็และหน้าเคาน์เตอร์ให้เป็นหนึ�ง 

 
 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กลุม่ธุรกิจโรงแรมและรีสอร์ทชั �นนําของประเทศไทย เปิดรับชําระคา่จองห้องพกับน
เว็บไซต์ของเซ็นทาราผา่นแอพพลเิคชั1น วีแชท เพย์ (WeChat Pay) ตอ่ยอดจากที1โรงแรมในกลุม่จํานวน 15 แหง่สามารถรับ
ชําระค่าบริการผ่าน QR Code บนมือถือได้แล้ว เพียงให้เคาน์เตอร์โรงแรมสแกน QR Code ด้วยเครื1อง EDC ซึ1งเซ็นทารา
ดําเนินการติดตั �งเครื1องดงักลา่วไปแล้วกว่า 100 เครื1อง ตอกยํ �าการเป็นกลุม่โรงแรมที1ใหญ่ที1สดุในไทยซึ1งสามารถเชื1อมโยง
ช่องทางการชําระเงินทั �งออนไลน์และออฟไลน์ (Omni-channel payment solution) ให้ราบรื1น ยกระดบัประสบการณ์ให้กบั
ลกูค้าโดยสามารถชําระค่าห้องพกั ค่าอาหาร สปา และอื1นๆได้โดยตรงเพียงผ่านสมาร์ทโฟน เซ็นทาราตั �งเป้าหมายว่าทกุ
โรงแรมในเครือทั �ง VW แห่ง จะพร้อมให้บริการรับชําระเงินด้วย วีแชท เพย์ ภายในสิ �นปี 2561 นี � เพื1ออํานวยความสะดวกแก่
นกัทอ่งเที1ยวโดยเฉพาะชาวจีน  
 

ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กลา่ววา่ “ประสบการณ์ด้านการ

ชําระเงินอยา่งไร้รอยตอ่สาํหรับผู้บริโภคบนช่องทางที1หลากหลาย คือสว่นสาํคญัของกลยทุธ์การขยายธุรกิจของเซ็นทาราเพื1อ

เพิ1มรายได้และจํานวนโรงแรมให้เป็น 2 เท่าภายใน 5 ปีข้างหน้า เซ็นทารามุ่งตอบโจทย์พฤติกรรมของผู้บริโภคที1เปลี1ยนไป 

โดยพฒันาและเชื1อมโยงช่องทางต่างๆทั �งออนไลน์และหน้าเคาน์เตอร์ให้เป็นหนึ1งเดียว เราเปิดรับการเปลี1ยนแปลงที1เรียกได้

ว่าเป็นเทคโนโลยีที1พลิกโครงสร้างธุรกิจ (Disruptive Technologies) และมองเป็นโอกาสที1จะเชื1อมโยง ดแูลลกูค้าให้ดียิ1งขึ �น

และคงความเป็นผู้ นําในอตุสาหกรรมนี �” 
 

แตล่ะปี ประเทศไทยมีนกัทอ่งเที1ยวชาวจีนเดินทางเข้ามาราว b ใน c ของนกัทอ่งเที1ยวตา่งชาติทั �งหมด และมีแนวโน้มเพิ1มขึ �น

ตอ่เนื1อง เพราะประเทศไทยถือเป็นจดุหมายปลายทางยอดนิยมของชาวจีน โดยในปีนี �กระทรวงการทอ่งเที1ยวและกีฬาคาดวา่ 

จะมีชาวจีนเดินทางเข้ามาทอ่งเที1ยวในประเทศไทยมากกวา่ 10 ล้านคน  
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วีแชท เพย์ คือระบบชําระเงินดิจิทลัของ วีแชท เครือขา่ยทางสงัคมออนไลน์ที1ใหญ่ที1สดุในสาธารณรัฐประชาชนจีน วีแชท เพย์ 

ได้กลายเป็นสว่นหนึ1งของการใช้จ่าย ชอปปิ �งและซื �อสนิค้าประจําวนัของจีนซึ1งกําลงัก้าวเข้าสูค่วามเป็นสงัคมไร้เงินสดไปแล้ว 

โดยปัจจบุนัมีบญัชีผู้ใช้งานบนฐานข้อมลูมากถึง fWW ล้านราย 
 

“จํานวนการจองห้องพกัของนกัทอ่งเที1ยวชาวจีนกบัเซ็นทารานั �นเติบโตอยา่งตอ่เนื1อง และชาวจีนยงัสําคญัตอ่ธุรกิจตา่งๆใน

ประเทศไทยอย่างมาก เว็บไซต์จีนของเซ็นทารา www.centarahotelsandresorts.cn และเว็บไซต์หลักของเรา 

centarahotelsresorts.com มีผู้ใช้บริการชาวจีนเข้าชมหลายแสนครั �งต่อปี กวา่ครึ1งหนึ1งเข้าชมผา่นสมาร์ทโฟน เมื1อต้นปีที1

ผ่านมา เซ็นทาราได้ลงนามเซ็นต์สญัญากับ บริษัท ทรีเพย์  ผู้ ให้บริการด้านแพลตฟอร์มการชําระเงินเพื1อพัฒนาระบบ

อิเลก็ทรอนิกส์สาํหรับรองรับการชําระคา่ห้องพกั และคา่บริการที1โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราสาํหรับนกัทอ่งเที1ยวชาว

จีนที1ทําธุรกรรมอยูน่อกประเทศจีน ดงันั �น ผู้ใช้บริการวีแชท เพย์ และนกัทอ่งเที1ยวชาวจีนจะสามารถเดินทางมาพกัผอ่นกบั 

เซ็นทาราได้ตลอดทั �งทริปอย่างรวดเร็วและง่ายดาย เพียงแตะเพื1อชําระเงินผ่านแอพบนสมาร์ทโฟนแค่ไม่กี1ครั �ง ผู้บริโภคยคุ

ปัจจุบนัชื1นชอบแบรนด์ที1ทําให้ชีวิตของพวกเขาง่ายขึ �นและมีช่องทางบริการหลากหลาย ดงันั �น เพื1อรักษาประสบการณ์ที1ดี 

และความพึงพอใจกับแบรนด์เซ็นทารา ในฐานะผู้ นําในอุตสาหกรรมนี � เราจึงมุ่งมั1นที1จะมอบความพึงพอใจและความ

สะดวกสบายให้กบัลกูค้าในทกุช่องทาง” ธีระยุทธ จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที�บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือ

เซ็นทารา กลา่วทิ �งท้าย 

 

นอกจาก 2 เว็บไซต์ที1กลา่วไปแล้ว โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราอีก 15 แหง่ที1รับชําระเงินผา่นการสแกน QR Code ใน
แอพ วีแชท เพย์ ได้แก่ เซ็นทารา แกรนด์ และบางกอกคอนเวนชนั เซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิล์ด, เซ็นทารา แกรนด์ เซ็นทรัลพลาซา
ลาดพร้าว กรุงเทพฯ, เซ็นทารา แกรนด์ มิราจ บีชรีสอร์ท พทัยา, เซ็นทารา แกรนด์ บีชรีสอร์ท สมยุ, เซ็นทารา แกรนด์ บีชรี
สอร์ทและวิลลา หวัหิน, เซ็นทารา แกรนด์ บีชรีสอร์ทและวิลลา กระบี1, เซ็นทารา แกรนด์ บีชรีสอร์ท ภเูก็ต, เซ็นทารา วิลลา 
สมยุ, เซ็นทารา วิลลา ภเูก็ต, เซ็นทารา กะตะ รีสอร์ท ภเูก็ต, เซ็นทารา กะรน รีสอร์ท ภเูก็ต, เซ็นทารา แม่สอด ฮิลล์ รีสอร์ท, 
โรงแรมเซ็นทารา หาดใหญ่, เซ็นทรา บาย เซ็นทารา ศนูย์ราชการ และคอนเวนชั1นเซ็นเตอร์ แจ้งวฒันะ และ โคซี1 สมยุ เฉวง 
บีช 
 

ชื1อบญัชีโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทาราบนแอพลเิคชั1น วีแชท เพย์ คือ CentaraHotel 
 

-- จบ – 

 
เกี�ยวกับเซ็นทารา 

โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา เครือโรงแรมชั �นนําของประเทศไทย มีโรงแรมและรีสอร์ทภายใต้การบริหารของแบรนด์ซึ1ง
ตั �งอยู่ในแหล่งท่องเที1ยวที1สําคญัรวมทั �งสิ �น 60 แห่งทั1วโลก ได้แก่ ไทย มลัดีฟส์ ศรีลงักา เวียดนาม ลาว จีน โอมาน กาตาร์ คิวบา และ
สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ซึ1งใช้ชื1อ 6 แบรนด์ ประกอบด้วย Centara Grand Hotels & Resorts • Centara Hotels & Resorts 
• Centara Boutique Collection • Centra by Centara • Centara Residences & Suites และ COSI  

 

ครอบคลุมตั �งแต่โรงแรมและรีสอร์ทระดบั 5  ดาวในใจกลางเมืองไปจนถึงที1ตั �งอยู่บนเกาะที1เงียบสงบ รวมทั �งคอนเซ็ปท์รีสอร์ทสําหรับ
ครอบครัว และไลฟ์สไตล์ในช่วงราคาที1จับต้องได้ซึ1งผสมผสานกับนวตักรรมทางเทคโนโลยีเพื1อการพักผ่อนที1ลงตวั รวมทั �งศูนย์การ
ประชมุสมัมนา และแบรนด์ “สปาเซน็วารี” สปาแบรนด์ไทยคณุภาพระดบัรางวลัการันตี  
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เซน็ทารา มอบการต้อนรับที1อบอุ่นด้วยค่านิยมความเป็นไทยที1บรรจงถ่ายทอดสู่งานบริการ อาหารรสเลิศ สปาเพื1อการผ่อนคลายที1
เยี1ยมยอด และให้ความสําคญักบัครอบครัว แบรนด์ภายใต้เครือเซน็ทารานําเอาวฒันธรรมที1โดดเด่นและหลากหลายเข้ามาผสมผสาน
เพื1อให้บริการและตอบสนองนกัเดินทางได้แทบทกุวยัและทกุไลฟ์สไตล์ 
 

ภายในระยะเวลา 5  ปีนี � เซ็นทารามุ่งมั1นที1จะเพิ1มจํานวนโรงแรมขึ �นเป็นสองเท่าทั �งในประเทศไทยและต่างประเทศ โดยจะขยายไปยัง
ทวีปและตลาดใหม่ๆ เซ็นทาราเติบโตอย่างต่อเนื1องและมั1นคงด้วยฐานของลูกค้าที1เหนียวแน่นซึ1งจะได้พบกบับริการที1เป็นเอกลกัษณ์
ของเราในตําแหน่งที1ตั �งสําคญัๆมากขึ �น บตัรสิทธิประโยชน์สําหรับสมาชิกเซน็ทารา เดอะวนั การ์ด ยงัช่วยให้สมาชิกทั1วโลกที1รักในเซ็น
ทาราได้อภิสิทธิmที1เหนือกวา่ ข้อเสนอสดุพิเศษและเสริมสร้างความจงรักภกัดีตอ่เซน็ทารา 

ตดิตามข่าวสารของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทาราได้ที1 www.centarahotelsresorts.com 

เฟซบุ๊ค  Facebook   อินสตาแกรม Instagram      ทวติเตอร์  Twitter    ลิงค์อิน   LinkedIn 

ดาวน์โหลดภาพของโรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทาราได้ที1เวบ็ไซต์ Image Bank 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
 
ขอขอบพระคุณทีนําเสนอข่าว สอบถามเพิมเตมิกรุณาตดิต่อ: 
มณีนุช อัศวณิชย์ชากร (ตูน) | ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ – ประเทศไทย 
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา  
โทร: 084 931 8383 หรือ +66 (0) 2769 1234 ตอ่ 6922 
พรชนก ทองรุ่งโรจน์ (เป๋า) | ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ – นานาชาติ 
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซน็ทารา  
โทร :084 193 9422 หรือ +66 (0) 2769 1234 ตอ่ 6733 
อีเมล์  :pr.centara@chr.co.th 

 
 

 
 
 
 
 


