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ดุสิต อินเตอร์เนช่ันแนล รุกตลาดกาตาร์ 
เตรียมเปิดโรงแรมแห่งแรก ‘ดสิุต โดฮา’ ธนัวาคมนี ้ 

 

กรุงเทพฯ, 23 สิงหาคม 2561 - ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล หนึง่ในผู้ด ำเนินธุรกิจโรงแรมและบริษัทพฒันำอสงัหำริมทรัพย์ชัน้น ำ
ของไทย ลงนำมในข้อตกลงกบักลุม่อลั มำจิด (Al Majed) เพื่อรับจ้ำงบริหำร โรงแรมดสุติ โดฮำ ที่ก ำลงัจะเปิดตวัในเดือน
ธนัวำคมนี ้โดยนบัเป็นโรงแรมภำยใต้แบรนด์ดสุติแหง่แรกในกำตำร์ 
 

นำงศภุจี สธุรรมพนัธุ์ ประธำนเจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล กลำ่ววำ่ โรงแรมดสุติ โดฮำ เป็นโรงแรมระดบั 5 
ดำว ที่ตัง้อยูใ่นยำ่นเวสต์เบย์ ซึง่อยูไ่มไ่กลจำกใจกลำงเมืองโดฮำ ใกล้กบัแหลง่ทอ่งเที่ยวมำกมำย อำทิ ห้ำงสรรพสนิค้ำ, ศนูย์
นิทรรศกำรและศนูย์กำรประชมุ, ตลำดเก่ำแก่ซกุ วำกิฟ (Souq Waqif) หมูบ้่ำนวฒันธรรมกำตำรำ (Katara Cultural Village) 
และเกำะสดุหรู เดอะ เพร์ิล (The Pearl) โดยอยูห่ำ่งจำกสนำมบินนำนำชำตฮิำหมดัเพยีง 25 นำที  
 

ส ำหรับแนวคิดกำรออกแบบของโรงแรมดสุติ โดฮำ จะเน้นกำรตกแตง่ที่สะท้อนถึงวฒันธรรมไทยผสมผสำนสิง่อ ำนวยควำม
สะดวกที่ทนัสมยั โดยมีห้องพกัทัง้หมด 357 ห้อง แบง่เป็นห้องพกัในขนำดตำ่งๆรวม 261 ห้อง และห้องพกัสไตล์อพำร์ทเม้นท์
ส ำหรับกำรเข้ำพกัระยะยำวอีก 96 ห้อง ซึง่ห้องพกัแตล่ะประเภทมีขนำดไมต่ ่ำกวำ่ 41 ตำรำงเมตร ซึง่ถือวำ่เป็นห้องที่มขีนำด
ใหญ่ที่สดุแหง่หนึง่ในเขตเวสต์เบย์     
 

“เรำมคีวำมยินดีที่จะประกำศเปิดตวัโรงแรมดสุติ โดฮำ ซึง่เป็นโรงแรมแหง่ที่สองในเครือ อลั มำจิด ที่มีกำรออกแบบให้เห็นถงึ
ควำมมชีีวิตชีวำของเมือง และตอบโจทย์ส ำหรับนกัธุรกิจและนกัทอ่งเที่ยวที่ต้องกำรเดินทำงมำพกัผอ่นได้อยำ่งเตม็ที่” ประธำน
เจ้ำหน้ำที่บริหำรกลุม่ ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล กลำ่ว 
 

ขณะทีน่ำยอำห์เหมด็ มำห์ดี อลั มำจิด กลุม่อลั มำจิด กลำ่ววำ่  กำตำร์ก ำลงัเป็นเจ้ำภำพจดักำรแขง่ขนักีฬำที่ใหญ่ที่สดุในโลก
ถึง 2 ครัง้ ได้แก่ กำรแขง่ขนัฟตุบอลโลก ปี 2565 (FIFA World Cup 2022) ซึง่คำดวำ่จะมีนกัทอ่งเทีย่วหลัง่ไหลม่ำชมกำรแขง่ขนั
ถึง 1 ล้ำนคน รวมทัง้เป็นเจ้ำภำพจดักำรแขง่ขนักรีฑำชิงแชมป์โลก ปี 2562 (World Athletic Championship 2019) ซึง่ถือเป็น
ช่วงเวลำที่เหมำะสมในกำรเปิดตวัดสุติ โดฮำ โรงแรมหรูแหง่แรกในกำตำร์ที่มีกลิน่อำยของควำมเป็นไทย 
 
“เรำหวงัวำ่ จะได้ต้อนรับลกูค้ำ ผู้จดังำน และผู้สนบัสนนุที่มำร่วมงำนดงักลำ่ว และท ำให้พวกเขำได้รับประสบกำรณ์กำรพกัผอ่น
ที่แสนประทบัใจ ซึง่ทำงเรำกบัดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล นัน้มีควำมสมัพนัธ์อนัดีมำอยำ่งยำวนำน และเรำเช่ือมัน่ในมำตรฐำนกำร
บริกำรของดสุติ เรำจึงตดัสนิใจร่วมงำนกบัดสุติในโครงกำรนี”้ นำยอำห์เหม็ดกลำ่ว 
 

ทัง้นี ้ปัจจบุนั ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล บริหำรโรงแรมทัง้หมด 27 แหง่ รวม 4 แบรนด์ ใน 8 ประเทศ และก ำลงัขยำยธุรกิจไปทัว่
โลก โดยคำดวำ่จะสำมำรถเปิดตวัโรงแรมได้ถงึ 50 แหง่ทัว่โลกในอีก 3-4 ปี ข้ำงหน้ำนี ้ 
 

-จบ- 
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ข้อมูลเกี่ยวกับดุสติ อนิเตอร์เนชั่นแนล: 
ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล หรือ บริษัท ดสุติธำนี จ ำกดั (มหำชน)  ก่อตัง้โดยทำ่นผู้หญิงชนตัถ์ ปิยะอยุ เมื่อปี พ.ศ. 2491 ผู้ก่อตัง้
โรงแรมปร๊ินเซสแหง่แรกขึน้บนถนนเจริญกรุง ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล เป็นผู้น ำด้ำนบริหำรโรงแรมและด้ำนกำรศกึษำ ปัจจบุนั 
บริหำรโรงแรมและรีสอร์ท รวม 4 แบรนด์  คือ ดสุติธำนี ดสุติดีท ูดสุติปร๊ินเซส และดสุติเดวำรำณำ ซึง่รวมถึง ‘อำศยั’ โรงแรม   
แบรนด์ใหมท่ี่มุง่เจำะกลุม่ลกูค้ำที่มีไลฟ์สไตล์แบบมิลเลนเนียล ทีเ่สำะหำประสบกำรณ์เที่ยวแบบคนในท้องถ่ิน โดยเตรียมเปิด
ให้บริกำรโรงแรมแหง่แรกช่วงต้นปี พ.ศ. 2562  
 
ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล มีโรงแรมที่เปิดให้บริกำรแล้วทัง้หมด 27 แหง่ และมีโรงแรมที่อยูใ่นแผนกำรพฒันำเพื่อเตรียมเปิด
ให้บริกำรเพิ่มอีกกวำ่ 50 แหง่ทัว่โลก อำทิ ออสเตรเลยี ภฏูำน จีน อินโดนีเซีย เคนยำ พมำ่ ฟิลปิปินส์ สงิคโปร์ ตรุกี โอมำน กำตำร์ 
และสหรัฐอำหรับเอมเิรตส์  
 
นอกเหนือจำกธุรกิจโรงแรม ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล ยงัด ำเนินธุรกิจเทวำรัณย์ สปำ และกำรศกึษำ โดยได้ก่อตัง้วิทยำลยัดสุติ
ธำนีขึน้ในปี พ.ศ. 2536 สถำบนักำรศกึษำระดบัอำชีวศกึษำและปริญญำ ซึง่มีสำขำอยูท่ี่กรุงเทพฯและพทัยำ อีกทัง้ยงับริหำร
โรงเรียนสอนประกอบอำหำร เลอ กอร์ดอง เบลอ ดสุติ อีกด้วย  
 
ข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาตดิต่อ  
เจตนำ เกรียงศกัดิ์โอภำส | ผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสือ่สำรองค์กร | ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล 
โทร +66 (0) 2200 9999 ตอ่ 3325 | อีเมล: jetana.ks@dusit.com    
 
สรีุรัตน์ สดุไพรักษ์ | รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยสือ่สำรองค์กร | ดสุติ อินเตอร์เนชัน่แนล  
โทร +66 (0) 2200 9999 ตอ่ 3321 | อีเมล: sureerat.sp@dusit.com 


