"Wyndham Rewards" มอบสิทธิพเิ ศษสะท้านวงการ ให้สมาชิกแลกทีพ
่ ักฟรีในโรงแรม คอนโด
และบ้าน 25,000 แห่งทว่ ั โลก
ิ ปานี, นิวเจอร์ซย
ี่ -์ -26 ต.ค.--พีอาร์นวิ ส์ไวร์/อินโฟเควสท์
พาร์ซป
ลอยัลตีโ้ ปรแกรมทีไ่ ด ้รับความนิยมเป็ นอย่างมากของ Wyndham
ได ้เพิม
่ ทางเลือกในการแลกคะแนนสะสมเพิม
่ อีก 17,000 ทางเลือก จ่อครอบคลุมอสังหาฯ ส่วนใหญ่ในเครือ
Wyndham Worldwide ทีม
่ ม
ี ากกว่า 120,000 แห่งทั่วโลกภายในปลายปี 2561
Wyndham เข ้าใจดีวา่ ลูกค ้าต ้องการความแปลกใหม่ในการท่องเทีย
่ วแต่ละครัง้ Windham Rewards
จึงประกาศขยายโปรแกรมสิทธิพเิ ศษให ้ครอบคลุมอสังหาฯ ในเครือ Wyndham Worldwide
ซึง่ เป็ นเครือบริษัททีพ
่ ักรายใหญ่ทส
ี่ ด
ุ แห่งหนึง่ ของโลก โดยเริม
่ จากการเพิม
่ คอนโดและบ ้านกว่า 17,000
แห่งเข ้าสูโ่ ปรแกรมในทันที จากเดิมทีม
่ โี รงแรมเกือบ 8,000 แห่งอยูแ
่ ล ้ว
รับชมข่าวในรูปแบบมัลติมเี ดียได ้ที่
ความเคลือ
่ นไหวของ Wyndham
ถือเป็ นครัง้ แรกของวงการทีม
่ ก
ี ารขยายสิทธิพเิ ศษอย่างอลังการทัง้ ในด ้านจานวนและขอบข่ายความครอบคลุมทัว่ โ
ลก Wyndham Worldwide มีอสังหาฯ ในเครือมากกว่า 120,000 แห่งใน 100 ประเทศ ทัง้ โรงแรม ทีพ
่ ักแบบ
vacation ownership และทีพ
่ ักปล่อยเช่าในวันหยุด
จึงสามารถมอบสิทธิพเิ ศษทีผ
่ ู ้ประกอบการรายอืน
่ ไม่สามารถให ้ได ้ นั่นคือ
โอกาสในการสัมผัสประสบการณ์การท่องเทีย
่ วตามใจปรารถนาโดยไม่ต ้องห่วงเรือ
่ งสถานทีห
่ รือชนิดของทีพ
่ ัก
และบัดนี้ ลูกค ้าของ Wyndham Rewards
สามารถดืม
่ ดา่ กับประสบการณ์วน
ั หยุดสุดพิเศษทีแ
่ ท ้จริงจากการพักผ่อนอย่างเป็ นส่วนตัว
ทัง้ ในกระท่อมใกล ้เมืองบอร์โด-ตูลส
ู ในฝรั่งเศส ทีพ
่ ักบริเวณเชิงเขาในพาร์คซิต ี้ รัฐยูทาห์
ไปจนถึงบ ้านในฝั นในปาล์มสปริงส์ รัฐแคลิฟอร์เนีย
โนอาห์ บรอดสกี หัวหน ้าฝ่ ายลอยัลตีโ้ ปรแกรมของ Wyndham Rewards กล่าวว่า
"แขกประจาของโรงแรมได ้รับสิทธิพเิ ศษมานาน ถึงเวลาแล ้วทีจ
่ ะมอบสิทธิพเิ ศษให ้แก่แขกของทีพ
่ ักแบบ
vacation ownership และทีพ
่ ักปล่อยเช่าในวันหยุดบ ้าง เรากาลังท ้าทายวงการในขอบเขตทีไ่ ม่เคยมีมาก่อน
Wyndham Worldwide แตกต่างจากบริษัททีพ
่ ักอืน
่ ๆทัว่ โลก
และความเคลือ
่ นไหวในครัง้ นีจ
้ ะช่วยให ้ลูกค ้าได ้เข ้าถึงทีพ
่ ักแบบ vacation ownership
และทีพ
่ ักปล่อยเช่าในวันหยุด นอกเหนือจากโรงแรมทีเ่ ราให ้บริการอยู่กอ
่ นแล ้ว"
จากวันนีเ้ ป็ นต ้นไป สมาชิกของ Wyndham Rewards สามารถใช ้คะแนนสะสมแลกทีพ
่ ักฟรีในโรงแรม
คอนโด และบ ้านพัก 25,000 แห่งทัว่ โลก ที่ www.WyndhamRewards.com/Redeem โดยคะแนน 15,000
่ ของ Wyndham Rewards หรือใช ้ 15,000
คะแนนสามารถแลกทีพ
่ ักได ้ 1 คืนในโรงแรมตามรายชือ
คะแนนแลกทีพ
่ ัก 1 เตียงต่อคืน ในทีพ
่ ักแห่งใหม่ 17,000 แห่งทีเ่ พิม
่ เข ้ามา
คุณบรอดสกีกล่าวเสริมว่า "ความเคลือ
่ นไหวครัง้ นีน
้ ั บเป็ นการพลิกโฉมครัง้ ใหญ่ของ Wyndham Rewards
เราตระหนักดีวา่ ยิง่ แขกเข ้าพักนานก็จะยิง่ ใช ้จ่ายมากขึน
้
และด ้วยตัวเลือกการแลกคะแนนสะสมทีม
่ ากกว่าโรงแรมคูแ
่ ข่ง 5 แห่งรวมกัน
เราจึงสามารถเปิ ดประสบการณ์ใหม่ๆให ้แก่สมาชิก
ด ้วยการมอบสิทธิพเิ ศษให ้สามารถท่องเทีย
่ วไปได ้ทุกทีต
่ ามใจปรารถนา ซึง่ ถือเป็ นการใช ้ Wyndham Rewards
้ ให ้แก่สมาชิก เจ ้าของทีพ
ให ้เกิดประโยชน์สงู สุด พร ้อมกับมอบสิทธิประโยชน์อน
ั เหนือชัน
่ ัก
และพันธมิตรได ้แบบไม่มใี ครเทียบเท่า”
ในช่วง 2 ปี ข ้างหน ้า บริษัทจะเดินหน ้าเพิม
่ อสังหาฯ ในเครือ Wyndham Worldwide เข ้าสูโ่ ปรแกรม
Wyndham Rewards
พร ้อมเพิม
่ สิทธิพเิ ศษให ้สมาชิกสามารถรับคะแนนสะสมจากการเข ้าพักในคอนโดและบ ้านได ้อีกด ้วย
โดยจะเริม
่ นาร่องด ้วยบ ้านและคอนโด 17,000 แห่งในช่วงฤดูร ้อนปี 2560 ก่อนจะเพิม
่ ขึน
้ เรือ
่ ยๆ
และโปรแกรมการสะสมคะแนนนีจ
้ ะครอบคลุมโรงแรม ทีพ
่ ักแบบ vacation ownership
และทีพ
่ ักปล่อยเช่าในวันหยุดส่วนใหญ่ในเครือ Wyndham Worldwide ภายในปี 2561

เกีย
่ วก ับ Wyndham Worldwide
Wyndham Worldwide (NYSE: WYN) คือธุรกิจโรงแรมรายใหญ่ทส
ี่ ด
ุ แห่งหนึง่ ของโลก
่ ถือให ้แก่นักเดินทางในหลากหลายรูปแบบ ไม่วา่ จะเป็ นโรงแรม ทีพ
ซึง่ นาเสนอสถานทีพ
่ ักแบบ
่ ักผ่อนอันน่าเชือ
vacation ownership รวมถึงสถานทีพ
่ ักผ่อนทีม
่ รี ูปแบบไม่เหมือนใคร อาทิ
การแลกเปลีย
่ นทีพ
่ ักระหว่างการท่องเทีย
่ ว (vacation exchange) โรงแรมฮอลิเดย์ปาร์ค และบริการบ ้านเช่า
Wyndham Worldwide ซึง่ มีอสังหาฯ ในเครือมากกว่า 120,000 แห่ง ใน 100 ประเทศ ใน 6 ทวีปทั่วโลก
ร่วมด ้วยพันธมิตรกว่า 38,000 แห่ง ยินดีทจ
ี่ ะช่วยให ้ทุกคนได ้ท่องเทีย
่ วตามใจปรารถนา
พร ้อมยกระดับประสบการณ์การท่องเทีย
่ วด ้วย Wyndham Rewards(R)
ลอยัลตีโ้ ปรแกรมสะเทือนวงการของโรงแรมในเครือ Wyndham Worldwide
ทีใ่ ห ้สมาชิกรับและแลกคะแนนได ้อย่างง่ายดายและรวดเร็วยิง่ กว่าเดิม รับชมข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่
www.wyndhamworldwide.com

ติดต่อ: Rob Myers, Wyndham Hotel Group, Rob.Myers@wyn.com, 973-753-6590; Jessica
Nelson, Kwittken, Wyndham@Kwittken.com, 646-747-7141

