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ນະວັດຕະກໍາຂອງສະວີ ເດັນໄດ້ປະຕິວັດອຸດສາຫະກໍາໂຮງແຮມທ່ົວໂລ
ກ 
ບຸລິ ມະສິ ດທໍາອິ ດທີ່ ໂຮງແຮມໃດໜ່ຶງຄວນມີ ແມ່ນການສະໜອງການຫັຼບນອນທີ່ ສະບາຍໃຫ້ແກ່ແຂກຂອງຕົນ. 
ເຖິງຢ່າງໃດກໍຕາມ ການບໍ ລິ ການນີ ້ ລວມເຖິງການຮັບປະກັນຕຽງນອນທີ່ ສະດວກສະບາຍໃນໂຮງແຮມ; 
ຈົນເຖິງທຸກວັນນີ ້  ມັນເປັນຄໍ າສັນຍາທີ່ ຮັກສາບໍ່ ໄດ້ 
ຍ້ອນແຂກທຸກຄົນມີ ຄວາມມັກທີ່ ເປັນເອກະລັກຂອງພວກເຂົ າເອງ. ຕອນນີ ້  ສິ່ ງນ້ັນສາມາດປ່ຽນແປງໄດ້ 
ເມື່ ອບໍ ລິ ສັດສັນຊາດສະວີ ເດັນໄດ້ນໍ າສະເໜີນະວັດຕະກໍາຕຽງນອນທີ່ ໃຫ້ຄວາມສະບາຍແກ່ເສື່ ອໂດຍກໍານົດເອງໄ
ດ້. ພ້ອມກັບອົງກອນທຸລະກິດໃນສະວີ ເດັນ (Business Sweden), ສະພາການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶນໃນສະວີ ເດັນ 
(Swedish Trade and Invest Council), ຕອນນີ ້  YouBed ກໍາລັງດໍ າເນີ ນການນໍ າສະເໜີໄປທ່ົວໂລກ, 
ນໍ ານະວັດຕະກໍາທີ່ ວ່າ ໜ່ຶງຕຽງນອນເໝາະສົມກັບທຸກສະພາບແວດລ້ອມ ໄປສູ່ເຄື ອຂ່າຍໂຮງແຮມທ່ົວໂລກ. 

 

ບໍ ລິ ສັດສັນຊາດສະວີ ເດັນ YouBed 
ໄດ້ປະດິ ດວິ ທີ ການແບບໃໝ່ເພ່ືອປັບຄວາມໜຽວແໜ້ນຂອງເສື່ ອລະບົບສະປຣິ ງຂະໜາດນ້ອຍທີ່ ມີ ຄຸນນະພາບ
ສູງ ໂດຍໃຫ້ເກີດຄວາມສະບາຍໃນການຫັຼບນອນໃນລະດັບທີ່ ສູງທີ່ ສຸດ ພຽງແຕ່ໃຊ້ຣີ ໂໝດເທ່ົານ້ັນ. 
ວິ ທີ ການແກ້ໄຂທີ່ ວ່າ ໜ່ຶງຕຽງນອນເໝາະສົມກັບທຸກສະພາບແລດລ້ອມຈະມີ ໃຫ້ບໍ ລິ ການທ່ົວໂລກ 
ຜ່ານແນວຄິ ດການຫັຼບນອນທີ່ ເປັນເອກະລັກ 
ເຊິ່ ງເຊື່ ອວ່າເປັນການປ່ຽນເກມສໍ າລັບອຸດສາຫະກໍາຂະແໜງໂຮງແຮມ, 
ເຮັດໃຫ້ໂຮງແຮມສາມາດມອບສິ່ ງທີ່ ແຂກທຸກຄົນສົມຄວນໄດ້ຮັບໃນທີ່ ສຸດ: 
ການຮັບປະກັນຕຽງນອນທີ່ ສະບາຍໃນໂຮງແຮມ ແລະ 
ສະພາບແວດລ້ອມທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດສໍ າລັບການຫັຼບນອນທີ່ ສະບາຍ. 

– 
ຄວາມສະບາຍໃນການຫັຼບນອນທີ່ ກໍານົດເອງແມ່ນຈຸດເຊື່ ອມຂາດໄປທີ່ ຈະເຮັດໃຫ້ໂຮງແຮມໄປເຖິງສະມັດຕະພາ
ບຢ່າງເຕັມທີ່ ຂອງພວກເຂົ າ. ພວກເຮົ າຄາດຫວັງວ່າ 
ຫຼາຍຄົນຈະເຫັນສິ່ ງນີ ້ ເປັນໂອກາດອັນດີ ທີ່ ຈະຍົກລະດັບການບໍ ລິ ການ ແລະ 



 

 

ການແຂ່ງຂັນໃນໂຮງແຮມຂອງພວກເຂົ າ.  
ຂ້າພະເຈົ ້ າຈະບໍ່ ປະຫຼາດໃຈ 
ຖ້ານະວັດຕະກໍາຂອງພວກເຮົ າສ້າງຕົວຢ່າງການປ່ຽນແປງພາຍໃນອຸດສາຫະກໍາຂະແໜງໂຮງແຮມ ແລະ 
ມັນຄື ຄວາມຮັບຜິດຊອບຂອງພວກເຮົ າທີ່ ຈະສ່ົງເສີ ມການພັດທະນານີ ້ ດ້ວຍວິ ທີ ການທີ່ ດີ ທີ່ ສຸດເທ່ົາທີ່ ເປັນໄປໄດ້. 
ສະນ້ັນ ພວກເຮົ າຈຶ່ ງໄດ້ໃຊ້ເວລາຫຼາຍປີ ເພ່ືອພິສູດແນວຄິ ດການຫັຼບນອນ, ໃນຂະນະທີ່ ຍັງສ້າງໂຄງລ່າງ ແລະ 
ຄວາມສາມາດເພ່ືອສ່ົງເສີ ມຄວາມຕ້ອງການລະດັບໂລກຕາມຄາດໝາຍ, Mattias Sörensen 
ທີ່ ເປັນປະທານກໍາມະການບໍ ລິ ຫານ ແລະ ຜູ້ກ່ໍຕ້ັງ YouBed ໄດ້ກ່າວໄວ້. 

 

ຕອນນີ ້  ແນວຄິ ດການຫັຼບນອນຂອງ YouBed ກໍາລັງຖື ກລິ ເລີ່ ມທ່ົວໂລກ 
ໂດຍຮ່ວມມື ກັບອົງກອນທຸລະກິດໃນສະວີ ເດັນ (Business Sweden) ແລະ ພະແນກອື່ ນໆໃນລັດຖະບານ. 
ຫ້ອງການໃໝ່ຂອງ YouBed 44 ແຫ່ງ - ພ້ອມກັບຄວາມສາມາດໃນການຮອງຮັບທຸກຕະຫຼາດໃນໂລກ - 
ກໍາລັງເລີ່ ມຕ້ົນສົນທະນາກັບກຸ່ມໂຮງແຮມປະຈໍ າເຂດທີ່ ຄາດໝາຍວ່າຈະເຮັດໃຫ້ເກີດການນໍ າສະເໜີລະດັບທ້ອງ
ຖ່ິນທ່ົວໂລກ. 

– YouBed ຕັດສິ ນໃຈຕ້ັງແຕ່ຕ້ົນທີ່ ຈະໃຊ້ໂຄງສ້າງຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອທີ່ ມີ ຢູ່ຂອງພວກເຮົ າ, 
ທາງລັດເພ່ືອນໍ າພາບໍ ລິ ສັດໃຫ້ເຂົ ້ າເຖິງຕະຫຼາດໂລກຢ່າງວ່ອງໄວ. 
ໃນຂະນະທີ່ ພວກເຮົ າເຂົ ້ າຮ່ວມໃນເບື ້ ອງຕ້ົນໃນຂະບວນການດ່ັງກ່າວ, 
ພວກເຮົ າຈຶ່ ງສາມາດປັບການເຂົ ້ າຮ່ວມຂອງພວກເຮົ າໃຫ້ແທດເໝາະ 
ໂດຍອີ ງຕາມຄວາມສໍ າພັນດ້ານທຸລະກິດໃນໄລຍະຍາວນີ ້ . 
ພວກເຮົ າພູມໃຈແທ້ໆທີ່ ໄດ້ເປັນສ່ວນໜ່ຶງຂອງການສ້າງຕ້ັງບໍ ລິ ສັດຫຼາຍສັນຊາດຂຶ ້ ນໃໝ່ໃນສະວີ ເດັນ ແລະ 
ສ່ົງເສີ ມນະວັດຕະກໍາທີ່ ປ່ຽນເກມຂອງພວກເຂົ າພ້ອມກັບຄວາມສາມາດທີ່ ມັນສົມຄວນໄດ້ຮັບ, Fredrik Fexe 
ທີ່ ເປັນຮອງປະທານກໍາມະການບໍ ລິ ຫານ, ຫົວໜ້າຝ່າຍຍຸດທະສາດ ແລະ 
ການພັດທະນາທຸລະກິດທີ່ ທຸລະກິດໃນສະວີ ເດັນ ໄດ້ກ່າວໄວ້. 

ໃນປັດຈຸບັນ YouBed ແມ່ນມີ ໃຫ້ບໍ ລິ ການໃນທຸກໂຮງແຮມໂມເວັນປິ ກ (Mövenpick Hotels) ໃນເອີ ຣົບ 
ພ້ອມທັງໂຮງແຮມທໍາອິ ດ (First Hotels) ແລະ ໂຮງແຮມສະແກນດິ ກ (Scandic Hotels) ໃນເຂດສະແກນດິ ເນເວຍ. 
ໃນເບື ້ ອງຕ້ົນ ແນວຄິ ດການຫັຼບນອນຂອງ YouBed 
ພຽງແຕ່ໃຫ້ບໍ ລິ ການສໍ າລັບການນໍ າສະເໜີແບຣນທຸລະກິດທີ່ ລວມທຸກໂຮງແຮມໄວ້ພາຍໃນເຄື ອຂ່າຍ. 
www.youbed.com 
 

ສໍ າລັບຂໍ ້ ມູນເພ່ີມເຕ່ີມ, ກະລຸນາຕິດຕ່ໍທີ່ : 
Mr. Panakorn Dejthumrongwat, ກົດຕິດຕ່ໍ YouBed Thailand & Mekong, ThailandMekong@youbedglobal.com, 
ໂທລະສັບ: +66 1800 019 492 

 

 

ກ່ຽວກັບ YouBed 
ບໍ ລິ ສັດສະວີ ເດັນ YouBed ໄດ້ປະດິ ດ ແລະ 
ຈົດທະບຽນວິ ທີ ການແບບໃໝ່ເພື ່ ອປັບຄວາມໜຽວແໜ້ນຂອງເສື ່ ອລະບົບສະປຣິ ງຂະໜາດນ້ອຍທີ ່ ມີ ຄຸນນະພາບສູງ. 
ການປັບແມ່ນເຮັດໄດ້ຢ່າງວ່ອງໄວ ແລະ ງ່ າຍດາຍ ດ້ວຍຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອຈາກການຄວບຄຸມດ້ວຍມື  ແລະ 
ສ້າງຄວາມສະບາຍເທິ ງຕຽງນອນ ແລະ ການຫັຼບນອນໃຫ້ຢູ່ໃນລະດັບທີ ່ ສູງທີ ່ ສຸດ. 
ທ່ານຍັງສາມາດປັບປ່ຽນສ່ວນຕ່າງໆຂອງບ່ອນນອນຢ່າງມີ ອິ ດສະຫຼະ (ສ່ວນບ່າໄຫ່ຼ ແລະ ສະໂພກ) 
ເພື ່ ອໃຫ້ເກີ ດຄວາມສະບາຍໃນການຫັຼບນອນຢ່າງເໝາະສົມທີ ່ ສຸດກັບຜູ້ໃຊ້ທຸກຄົນ, ບໍ ່ ວ່າຈະເປັນລວງສູງ, ນໍ ້ າໜັກ, ຮູບຮ່າງ ຫຼື  
ທ່ານອນທີ ່ ມັກ. ຜົນຕາມມາກໍ ຄື ຕຽງນອນທີ ່ ກໍ ານົດເອງອັນທໍາອິ ດຂອງໂລກທີ ່ ຮັບປະກັນຄວາມສະບາຍ, ເປີ ດໂອກາດຢ່າງຫຼວງຫຼາຍ ແລະ 
ສ້າງຄຸນຄ່າໃນອຸດສາຫະກໍ າທີ ່ ການຫັຼບນອນ ແລະ ຕຽງນອນມີ ບົດບາດທີ ່ ສໍ າຄັນ. 

 
ກ່ຽວກັບອົງກອນທຸລະກິ ດໃນສະວີ ເດັນ (Business Sweden), ສະພາການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶ ນໃນສະວີ ເດັນ (Swedish Trade and Invest 
Council) 
ອົງກອນທຸລະກິ ດໃນສະວີ ເດັນ (Business Sweden), ສະພາການຄ້າ ແລະ ການລົງທຶ ນໃນສະວີ ເດັນ (Swedeish Trade & Invest Council), 
ໄດ້ຊ່ວຍໃຫ້ບໍ ລິ ສັດສັນຊາດສະວີ ເດັນເພີ ່ ມຍອດຂາຍຂອງພວກເຂົ າທ່ົວໂລກ ແລະ ຊ່ວຍໃຫ້ບໍ ລິ ສັດສາກົນມາລົງທຶ ນ ແລະ 
ຂະຫຍາຍຕົວໃນສະວີ ເດັນ. ອົງກອນທຸລະກິ ດໃນສະວີ ເດັນ (Business Sweden) 
ຊ່ວຍເຫຼື ອບໍ ລິ ສັດສັນຊາດສະວີ ເດັນໂດຍຫຸຼດເວລາການເຂົ ້ າສູ່ຕະຫຼາດ, ຊອກຫາກະແສລາຍໄດ້ແບບໃໝ່ ແລະ ຫຸຼດຄວາມສ່ຽງ. 



 
 

 

ພວກເຂົ າຍັງຊ່ວຍໃຫ້ບໍ ລິ ສັດສາກົນຊອກຫາໂອກາດທາງທຸລະກິ ດໃໝ່, ເພີ ່ ມຜົນຕອບແທນໃຫ້ກັບທຶ ນ ແລະ 
ສະໜັບສະໜູນຢ່າງເປັນກາງ. ດ້ວຍເຄື ອຂ່າຍໃນທຸກລະດັບ, ພວກເຂົ າໃຫ້ຄໍ າແນະນໍ າດ້ານຍຸດທະສາດ ແລະ 
ຄວາມຊ່ວຍເຫຼື ອທີ ່ ຊັດເຈນໃນຕະຫຼາດທີ ່ ໜ້າສົນໃຈທີ ່ ສຸດ 44 ແຫ່ງໃນໂລກ.  ອົງກອນທຸລະກິ ດໃນສະວີ ເດັນ (Business Sweden) 
ແມ່ນຖື ກໍ າມະສິ ດຮ່ວມກັນໂດຍລັດ ແລະ ທຸລະກິ ດໃນຊຸມຊົນ.  
 



 ແຜ#ນຂ&ມ(ນ 
 

 

ກ"ຽວກ%ບບ'ລiສ%ດ 

ກ"ຕ$ງໃນປ):              2012 
ກ*າໄລ/ຜ/ນໄດ1ຮ3ບ: ບ"ມ)ຍອດຂາຍນ3ບຕ$ງແຕ:ຊ:ວງໄລຍະພiສAດແນວຄiດສiນສuດລ/ງໃນປ) 2018 

ເພFອປ3ບປ:ຽນສະພາບແວດລ1ອມໃຫ1ແທດເໝາະກ3ບການເປ)ດຕ/ວໃນສາກ/ນ. 
ຄະນະກ*າມະການບ*ລiສ3ດ: ມ3ດທiແອ3ສ ໂຊເຣ3ນເຊ3ນ (Mattias Sörensen), ປະທານກ*າມະການບ*ລiຫານ ແລະ ຜA1ກ"ຕ$ງ 
 ສະເຕຟານ ຮiວເທ3ນຟ)ວ (Stefan Hyltenfeldt); ຫ/ວໜ1າຝ:າຍປະຕiບ3ດການ ແລະ ຜA1ກ"ຕ$ງ 
 ລາສ ເບ)ກລ3ນ (Lars Björklund); ຫ/ວໜ1າຂອງ IP ແລະ 

ອະດ)ດປະທານຂອງໜ:ວຍງານສiດທiບ3ດແຫ:ງສະວ)ເດ3ນ 
 ໂອເລ: ເບ)ກສະຕຣອມ (Olle Bergström): ຫ1ອງການຄu1ມຄອງໂຄງການສາກ/ນ ແລະ 

ການປະຕiບ3ດງານທP Telia 
ຈ*ານວນຫ1ອງການ: 44 
ພະນ3ກງານ ແລະ ອ/ງການຈ3ດຕ$ງ: ປະມານ 250 ຄ/ນ (ລວມເຖiງທPປyກສາ) ໂດຍທP 14 ຄ/ນຢA:ທPຫ1ອງການໃຫຍ:ໃນເມUອສະຕ3ອກໂຮມ 

ແລະ ທPເຫVUອແມ:ນຢA:ໃນຫ1ອງການປະຈ*າເຂດ 44 ແຫ:ງທWວໂລກ. 
ຕະຫVາດ: ສາກ/ນ 
ຈ*ານວນເຈXາຂອງ: 109 
ທyນທPລະດ/ມ: 6 ລ1ານ ເອ)ໂຣ 

 

ນະວ%ດຕະກ'າ  

● ບ*ລiສ3ດສ3ນຊາດສະວ)ເດ3ນ YouBed ໄດ1ປະດiດ ແລະ 
ຈ/ດທະບຽນວiທ)ການແບບໃໝ:ເພFອປ3ບຄວາມໜຽວແໜ1ນຂອງເສFອລະບ/ບສະປຣiງຂະໜາດນ1ອຍທPມ)ຄuນນະພາບສAງ 
ໃນຂະນະທPຮ3ກສາຄວາມສະບາຍໃນການຫV3ບນອນໃຫ1ຢA:ໃນລະດ3ບທPສAງທPສuດຕະຫVອດເວລາ. 

● ທ:ານສາມາດປ3ບເສFອທ3ງໝ/ດຢ:າງງ:າຍດາຍ ຫVU ສ:ວນຕ:າງໆຢ:າງອiດສະຫVະເພFອບ3ນລuການກ*ານ/ດເອງທPສ/ມບAນ. 
ການປ3ບແມ:ນເຮ3ດໄດ1ຢ:າງງ:າຍດາຍ ໂດຍມ)ຣ)ໂໝດທPຄວບຄuມບ:ອນນອນທ3ງໝ/ດ. 

● YouBed ທPສາມາດປ3ບໄດ1ແມ:ນອ)ງຕາມເຕ3ກໂນໂລຊ)ສ*າລ3ບໂຄງສ1າງຕຽງນອນຫV1າສuດ 
ເຊiງເຮ3ດໃຫ1ລະບ/ບສະປຣiງຂະໜາດນ1ອຍສອງຊ$ນເຮ3ດວຽກຢ:າງເປ3ນອiດສະຫVະຕະຫVອດໄລຍະເວລາຂອງມ3ນ, ເພFອຊyມຊ3ບນ[າໜ3ກ 
ແລະ ຮAບຮ:າງຂອງຜA1ໃຊ1ໄດ1ດ)ຂyນ. 

● ລະບ/ບສະປຣiງຂະໜາດນ1ອຍສາມາດກ/ດ ຫVU ປ:ອຍໄດ1ຢ:າງງ:າຍດາຍ ດ1ວຍຣ)ໂໝດ ເຊiງເຮ3ດໃຫ1ບ:ອນນອນແໜ1ນຂyນ ຫVU ອ:ອນລ/ງ 
ໃນຂະນະທPຮ3ກສາຄວາມສະບາຍຂອງຕຽງນອນໃຫ1ຢA:ໃນລະດ3ບທPສAງທPສuດ. ທ:ານຍ3ງສາມາດປ3ບສ:ວນຕ:າງໆຂອງຕຽງນອນ 
ສ:ວນບ:າໄຫV: ແລະ ສະໂພກ ເພFອບ3ນລuການກ*ານ/ດເອງທPສ/ມບAນແທ1ໆ. 

● ການຄວບຄuມດ1ວຍມUຈະສະແດງການປະສ/ມປະສານຄວາມໜຽວແໜ1ນທPແທ1ຈiງຕະຫVອດເວລາ 
ໂດຍໃຫ1ຜA1ໃຊ1ທuກຄ/ນມ)ລ3ກສະນະຄວາມສະບາຍທPເປ3ນເອກະລ3ກຂອງພວກເຂ/າເອງເພFອໃຊ1ໃນພາຍຫV3ງ. 

● ບ"ວ:າຈະເປ3ນລວງສAງ, ນ[າໜ3ກ, ຮAບຮ:າງ ຫVU ທ:ານອນທPມ3ກ, YouBed ຈະປ3ບຕາມຄວາມຕ1ອງການສ:ວນຕ/ວຂອງຜA1ໃຊ1ແຕ:ລະຄ/ນ. 

 



 

ຂ1ພiສ3ດແນວຄiດ 

ອ)ງຕາມຈ*ານວນ YouBeds ທPຖUກຂາຍຫVາຍກວ:າ 2 000 ອ3ນ, ພວກເຮ/າສາມາດວiເຄາະ ແລະ 
ວ3ດແທກຜ/ນທPແທ1ຈiງເພFອແທນຕຽງນອນຢA:ກ3ບທPແບບປ/ກກະຕiດ1ວຍ YouBed ທPທ:ານກ*ານ/ດເອງ. 
ເຖiງແມ:ນວ:າບ"ໄດ1ເປ3ນຕາປະຫVາດໃຈຂະໜາດນ$ນກ*ຕາມ ຜ/ນຈາກການສyກສາຫVາກຫVາຍສະບ3ບແມ:ນມ)ຜ/ນດ)ຢ:າງຍiງ 
ດ]ງທPພວກມ3ນສະແດງເຖiງຜ/ນຂອງການສ1າງກ*າໄລຈາກທuລະກiດຫV3ກຂອງອuດສາຫະກ*າເປ3ນຄ$ງທ*າອiດ. 
 

● ການສyກສາຈ*ານວນຫVວງຫVາຍຂອງ NPS ໄດ1ສະແດງວ:າ ຈ*ານວນຜA1ສະໜ3ບສະໜAນ 
(ຄວາມພ*ໃຈຂອງລAກຄ1າໃນລະດ3ບທPສAງທPສuດ) ເພPມຂyນຢ:າງໂດດເດ]ນໂດຍ 14%1 
ເມFອຕຽງນອນແບບປ/ກກະຕiຖUກແທນທPດ1ວຍ YouBed (ເຊiງໂດຍປ/ກກະຕiແລ1ວ 3-5% ແມ:ນຖUວ:າເປ3ນຄວາມສ*າເລ3ດ 
ເມFອເວXາເຖiງຄວາມພ*ໃຈທPເພPມຂyນຂອງລAກຄ1າ). 

● ຄວາມຈ/ງຮ3ກພ3ກດ)ຂອງລAກຄ1າເພPມຂyນຢ:າງຫVວງຫVາຍ. ຜu1ຄ/ນຫVາຍກວ:າ 80% ທPຫV3ບນອນຢA:ໃນຫ1ອງນອນຂອງ YouBed 
ກ*ເວXາວ:າ ພວກເຂ/າຈະເລUອກຫ1ອງນອນປະເພດເດ)ມໃນການຢ1ຽມຢາມຄ$ງຕ"ໄປ ເມFອປຽບທຽບກ3ບອ)ກໜ1ອຍກວ:າ 20% 
ຂອງຄ/ນທPຫV3ບນອນຢA:ໃນຫ1ອງນອນປະເພດອFນໆ. 

● ຄວາມເຕ3ມໃຈທPຈະຈ:າຍໃນລາຄາສAງພiເສດເພPມຂyນ ແລະ ອ3ດຕາຄ:າຫ1ອງສະເລ:ຍໄດ1ສAງຂyນ 20 ເອ)ໂຣ2 
ຕ"ໜyງຄUນທPໃຫ1ບ*ລiການ. 

● ການບ3ນຈuເຂXາຫ1ອງ ແລະ ການຢA:ອາໄສໄດ1ເພPມຂyນຢ:າງຫVວງຫVາຍ 
ເຊiງເປ3ນຜ/ນມາຈາກຄວາມສາມາດອ3ນແຮງກ1າໃນການດyງດAດແຂກຄ/ນໃໝ:ໃຫ1ເຂXາມາໃຊ1ບ*ລiການໃນໂຮງແຮມ. 

● ໄລຍະເວລາຄUນທyນສ*າລ3ບການລ/ງທyນໃນ YouBed ແມ:ນຢA:ລະຫວ:າງ 3 ຫາ 6 ເດUອນ ເຊiງໝາຍຄວາມວ:າ 
ການລ/ງທyນຈະໄດ1ທyນຄUນ 2 ຫາ 4 ເທWາໃນທuກໆປ) ໃນລະຫວ:າງຊ:ວງອາຍuໃຊ1ງານຜະລiດຕະພ3ນ (16-32 ເທWາຫV3ງຈາກ 8 ປ)). 

● ເຄUອຂ:າຍຂອງທuກໂຮງແຮມຈະຖUກເຊ)ນຊວນໃຫ1ທ/ດລອງ ແລະ ປະເມ)ນແນວຄiດ ແລະ ຜ/ນຂອງມ3ນກ:ອນຈະຕ3ດສiນໃຈຊ_. 
 
 

 
1 https://www.loopon.com/blog/adjustable-beds-study 
2 ຄ"າສະເລ"ຍຈາກການສyກສາຫ.າກຫ.າຍສະບ0ບກ"ຽວກ0ບລາຍຮ0ບ ແລະ ຄວາມພ7ໃຈຂອງລ<ກຄ=າທ?ຜ<=ຮ"ວມມAຂອງພວກເຮBາສ7າລ0ບຂCພiສ<ດແນວຄiດ: ໂຮງແຮມ 
ແລະ ຣHສອດໂມເວ0ນປiກ (Mövenpick Hotel & Resorts), ໂຮງແຮມທ7າອiດ (First Hotels) ແລະ ໂຮງແຮມສະແກນດiກ (Scandic Hotels). 


