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ขอดีของการจัดการราคา
และจํานวนหองวางที่เปดใหจอง

อยางมีประสิทธิภาพ

เพิ่มอัตราการปรากฏในหนา
ผลการคนหาและดึงดูดผูจอง
ลวงหนาดวยการอัปโหลด

ราคาและจํานวนหองเปดจอง
ไวลวงหนาไดสูงสุด 16 เดือน

ทุมเทเวลามากขึ้นไปกับการ 

พัฒนาธุรกิจใหเติบโตและใช
เวลานอยลงในการรับมือ

กับการดําเนินงาน

ดึงดูดผูจองหลายประเภทดวย
การปรับขอเสนอให

เหมาะกับลูกคาประเภทตาง ๆ
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ขั้นแรก

ไปที่เอกซทราเน็ต

คลิกแท็บ "ราคาและจํานวน
หองวางที่เปดใหจอง" ที่อยู
ดานบน จากนั้นคลิกที่ 
“ปฏิทิน”

หนา 4

ราคาและจํานวน
หองวางที่เปดใหจอง

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=th
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=th


หัวขอที่ 1: วิธีอัปเดตราคา 
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หากตองการปรับเปลี่ยน
ราคาแตละรายการ เพียงนํา
เมาสไปชี้ที่ราคาและคลิกที่

กลองที่ปรากฏขึ้น 

ระบุราคาใหมและกดปุม 
“Enter” หรือคลิกที่ใดก็ได

นอกชองในตาราง

การอัปเดตราคาทีละรายการ

คลิก

หากตองการเปลี่ยนไปชองถัด
ไป ทานสามารถกดปุม “Tab” 

ที่คียบอรดหรือใชเมาสทํา
แบบเดียวกันกอนหนานี้ 
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หากตองการปรับเปลี่ยนราคา
พรอมกันหลายรายการ คลิก
วันแรกที่ทานตองการเปลี่ยน

และลากเมาสไปจนถึงวัน
สุดทายที่ทานตองการเปลี่ยน

 

การอัปเดตราคาพรอมกันหลาย
รายการ (1)

คลิกและลาก

เมื่อกลองปอปอัปปรากฏขึ้น 
ระบุราคาที่ทานตองการตั้งให

ชวงวันที่ทานเลือกใน
ชองสีขาว

คลิกบันทึกเพื่อบันทึกราคา
ใหมของทาน 

 

ระบุราคา

บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง
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อีกวิธีหนึ่งในการแกไข
พรอมกันหลายรายการทําได
โดยคลิกที่ “ปรับเปลี่ยนขอมูล
พรอมกันหลายรายการ” ดาน
ขวาของหนาจอใตแถบวันที่

เมื่อกลองปอปอัปปรากฏขึ้น เลือก
วันที่และวันในสัปดาหที่ทาน
ตองการแกไขขอมูล

ทานสามารถแกไข “จํานวนหอง
ที่เปดใหจอง” “ราคา” 
“สถานะหองพัก“ และ 
“ขอกําหนด“ ไดในที่เดียว หรือ
เลือก 1-2 ตัวเลือก แลวคลิก 
“บันทึกการเปลี่ยนแปลง” หลัง
แกไขขอมูลในแตละสวนแลว

การอัปเดตราคาพรอมกัน
หลายรายการ (2)

จํานวนหองที่เปด
ใหจอง

ราคา

สถานะหองพัก

ขอกําหนด
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หากตองการดูราคาตาง ๆ 
ของการเขาพักที่มีจํานวน
ผูเขาพักแตกตางกัน ให

เลือกเกณฑคนหาที่อยูติด
กับชองเลือกวันที่

หากตองการแกไขราคา
ตาง ๆ ของการเขาพักที่มี
จํานวนผูเขาพักแตกตาง

กัน ใหคลิกที่ “แกไขราคา
ที่ปรับตามจํานวนผูเขา

พัก” ซึ่งอยูดานลางเรทแพ
ลน 

การอัปเดตราคาที่ปรับตามจํานวนผูเขาพัก 

เมื่อกลองปอปอัปปรากฏขึ้น
เลือก ”ใหระบบแนะนํา” หรือ 
”กําหนดเอง”

ทานสามารถกําหนดราคาที่เปลี่ยน
ตามจํานวนผูเขาพักใหนอยกวา/
มากกวาจํานวนผูเขาพักแบบ
พื้นฐานได

คลิกที่ ”บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 
เพื่อกําหนดราคาที่ปรับตามจํานวน
ผูเขาพักใหเสร็จสิ้น

เปด/ปด

สวนล
ด %

คลิกเพื่อแกไข

คลิกเกณฑคนหา

หมายเหตุ: หากทานไมมีฟเจอรนี้ใหเปดใชกับเรทแพลนของทาน โปรดติดตอ Booking.com ใหเปดฟเจอรนี้สําหรับทาน

คําแนะนํา: หากทานเสนอโปรโมชั่นอยู จะมีเกณฑคนหา “โปรโมชั่น” ปรากฏที่ดานขางชองระบุวันที่ ทานสามารถคลิกเพื่อดูโปรโมชั่นของทานได
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หัวขอที่ 2: วิธีอัปเดตจํานวน
หองวางที่เปดใหจอง 
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หากตองการปรับเปลี่ยน
ขอมูลหองพักหรือยูนิตทีละ
รายการ เพียงนําเมาสไปชี้ที่

หองพักและคลิกที่กลองที่
ปรากฏขึ้น

ระบุจํานวนหองหรือยูนิตที่
ทานตองการเปดขายและกด
ปุม “Enter” หรือคลิกที่ใด

ก็ไดนอกชองในตาราง

 

การอัปเดตหองพักทีละรายการ

คลิก

หากตองการเปลี่ยนไปชอง
ถัดไป ทานสามารถกดปุม 
“Tab” ที่คียบอรดหรือใชเมา
สทําแบบเดียวกันกอนหนานี้ 
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หากตองการปรับเปลี่ยนขอมูล
หองพักที่เปดขายพรอมกัน
หลายรายการ คลิกวันแรกที่

ทานตองการเปลี่ยนและลากเมา
สไปจนถึงวันสุดทายที่ทาน

ตองการเปลี่ยน

 
 

การอัปเดตขอมูลหองพัก
พรอมกันหลายรายการ (1)

คลิกและลาก

เมื่อกลองปอปอัปปรากฏขึ้น 
ระบุจํานวนหองหรือยูนิตที่ทาน

ตองการขายลงในชวงวันที่
ทานเลือกในชองสีขาว

คลิก “บันทึก” เพื่อบันทึก
จํานวนใหมที่ทานเปดใหจอง

 
 

ระบุจํานวน

บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง
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อีกวิธีหนึ่งในการแกไขพรอม
กันหลายรายการทําไดโดยค
ลิกที่ “ปรับเปลี่ยนขอมูลพรอม
กันหลายรายการ” ดานขวา

ของหนาจอใตแถบวันที่

เมื่อกลองปอปอัปปรากฏขึ้น 
เลือกวันที่และวันในสัปดาหที่
ทานตองการแกไขขอมูล

ทานสามารถแกไข “จํานวน
หองที่เปดใหจอง” “ราคา” 
“สถานะหองพัก“ และ 
“ขอกําหนด“ ไดในที่เดียว หรือ
เลือก 1-2 ตัวเลือก คลิก 
“บันทึกการเปลี่ยนแปลง” หลัง
แกไขขอมูลแตละสวนแลว

การอัปเดตขอมูลหองพัก
พรอมกันหลายรายการ (2)

แกไขพรอมกัน
หลายรายการ

จํานวนหองที่เปด
ใหจอง

ราคา

สถานะหองพัก

ขอกําหนด
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หัวขอที่ 3: 
วิธีเปดและปดจองหองพัก 
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ทานสามารถเปดหรือปดจอง
หองพักหรือยูนิตไดโดยคลิกที่

ชองสีเขียวหรือสีแดง 

ชองจะกลายเปนสีแดงเมื่อ
ทานปดจองหองพักหรือยูนิต
นั้นในวันดังกลาว หากชอง
เปนสีเขียว หมายถึงหองนั้น
เปดรับการจอง

วิธีเปดหรือปดจองหองพัก
สําหรับวันเดียว

Red หองที่ลูกคาจองไมได

หองที่ลูกคาจองได

หองที่ลูกคาจองไดแต
มีขอกําหนดดานการ
จอง

คลิก
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อีกวิธีหนึ่งในการแกไขพรอม
กันหลายรายการทําไดโดยค
ลิกที่ “ปรับเปลี่ยนขอมูลพรอม
กันหลายรายการ” ใตชื่อหอง

พัก

เมื่อกลองปอปอัปปรากฏขึ้น 
เลือกวันที่และวันในสัปดาหที่
ทานตองการแกไขขอมูล

ทานสามารถแกไข “จํานวน
หองที่เปดใหจอง” “ราคา” 
“สถานะหองพัก“ และ 
“ขอกําหนด“ ไดในที่เดียว 
หรือเลือก 1-2 ตัวเลือก คลิก 
“บันทึกการเปลี่ยนแปลง” หลัง
แกไขขอมูลในแตละสวนแลว

วิธีเปดหรือปดจองหองพัก
สําหรับหลายวัน

แกไขพรอมกัน
หลายรายการ

จํานวนหองที่เปด
ใหจอง

ราคา

สถานะหองพัก

ขอกําหนด
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ปดจอง
ทานตั้งใจปดรับการจองสําหรับหองดังกลาว

ไมมีตัวเลือกวาง
ทานไมไดกําหนดตัวเลือกวางที่เปดใหจองหรือลดจํานวนลง
ใหเหลือ “0”

ไมมีขอมูลราคา
ทานไมไดระบุราคาเรทแพลน

เรทแพลนถูกปด
เรทแพลนของวันดังกลาวถูกปด

ขายหมดแลว
หองที่ทานเปดขายบน Booking.com มีผูจองหมดแลว

ติดหลายสาเหตุ
เกิดจากหลายสาเหตุขางตนจึงทําใหจองไมได

สาเหตุที่ทําใหที่พักของทานรับจองไมได

บางครั้งหองพักของทานอาจรับจองไมได แมวาทานจะไมไดปดรับการจองก็ตาม ซึ่งสาเหตุอาจเปนไปไดหลายประการ
โดยสาเหตุจะระบุไวในแถบสีแดงที่แถว ”สถานะหองพัก” ในปฏิทินของทาน
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หัวขอที่ 4: วิธีเปดและปดจอง
เรทแพลน 
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ทานสามารถเปดหรือปด
เรทแพลนโดยคลิกที่ครึ่งบน

ของชองที่ระบุ “ราคา” 

เมื่อกลองปอปอัปปรากฏขึ้น 
ทานสามารถเลือก “เปด” หรือ 

“ปด”

คลิก “บันทึก” เพื่อ
ดําเนินการใหเสร็จสิ้น

วิธีเปดหรือปดเรทแพลน

แดง

ขาว

เรทแพลนที่ลูกคา
จองไมได

เรทแพลนที่ลูกคาจอง
ได

เรทแพลนที่ลูกคาจอง
ไดแตมีขอกําหนดดาน
การจอง

เปด/ปด

คลิก

บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง
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หากตองการเปด/ปด
เรทแพลนหลายรายการ คลิ

กวันแรกที่ทานตองการ
เปลี่ยนและลากเมาสไป
จนถึงวันสุดทายที่ทาน

ตองการเปลี่ยน

เมื่อกลองปอปอัปปรากฏขึ้น 
ทานสามารถเลือก “เปด” 

หรือ “ปด”

คลิก “บันทึก” เพื่อ
ดําเนินการใหเสร็จสิ้น

 

วิธีเปดหรือปดเรทแพลนหลายรายการ

คลิกและลาก

เปด/ปด
แดง

ขาว

เรทแพลนที่ลูกคา
จองไมได

เรทแพลนที่ลูกคาจอง
ได

เรทแพลนที่ลูกคาจอง
ไดแตมีขอกําหนดดาน
การจอง

บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง
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หัวขอที่ 5: วิธีอัปเดต
ขอกําหนดดานการจอง 

หนา 21 



คําจํากัดความ

หนา 22

• ระยะเขาพักขั้นตํ่า ขั้นสูงสุด หรือตามจํานวนที่กําหนด
ทานสามารถกําหนดระยะเวลาเขาพักที่ลูกคาสามารถจองได

• ขอจํากัดดานระยะเขาพักขั้นตํ่าหรือขั้นสูงสุดโดยอิงจากวันเช็คอิน
ทานสามารถกําหนดจํานวนคืนเขาพักขั้นตํ่าหรือขั้นสูงสุดที่ลูกคาจองที่พักหรือหองพักของทานไดโดยอิงตาม
กําหนดวันเช็คอิน 

• งดเช็คอินหรืองดเช็คเอาทในบางวัน
หากทานมีบางวันที่ไมสามารถใหลูกคาเช็คอินหรือเช็คเอาทได ทานสามารถปดรับการเช็คอินหรือเช็คเอาทใน
วันดังกลาว วิธีนี้จะทําใหลูกคาไมสามารถจองเพื่อเขาพักโดยมีการเช็คอินหรือเช็คเอาทตรงกับวันดังกลาว 
(แตยังสามารถจองวันดังกลาวไดหากวันนั้นอยูในชวงเขาพักที่วันเช็คอินหรือเช็คเอาทตรงกับวันอื่น)

• ระยะเวลาขั้นตํ่าและสูงสุดที่จองลวงหนาได
ระยะเวลาที่เร็วที่สุดหรือชาที่สุดที่ลูกคาจองได



หากตองการดูขอกําหนดดาน
การจองของทาน เลือกเกณฑ

คนหาที่อยูติดกับชองวันที่

วิธีอัปเดตขอกําหนดทีละรายการ 

คลิกวันที่ทานตองการ
ปรับเปลี่ยนขอมูล 

ระบุจํานวนที่ทานตองการ
สําหรับขอกําหนดดานการจอง

แตละรายการ

กด “Enter” หรือคลิกที่ใด
ก็ไดนอกชองในตาราง

ตัวเลือกที่มี:
ระยะเขาพักขั้นตํ่า 
ระยะเวลาเขาพักสูงสุด
ระยะเขาพักขั้นตํ่าอิงจากวันเช็คอิน
ระยะเวลาเขาพักสูงสุดอิงจากวันเช็คอิน
ตองจองเทาที่กําหนด 
งดเช็คเอาท
งดเช็คอิน
ระยะขั้นตํ่าที่จองลวงหนาได
ระยะสูงสุดที่จองลวงหนาได

คลิก

คลิกเกณฑคนหา

หมายเหตุ: ขอกําหนดดานการจองบางรายการอาจไมมีใหเลือกสําหรับที่พักของทาน หากทานตองการตั้งขอกําหนดประเภทอื่น ๆ 
โปรดติดตอ Booking.com ใหเปดขอกําหนดดังกลาวใหทาน

หนา 23 



หากตองการปรับขอกําหนด
ดานการจองหลายรายการ คลิ
กวันแรกที่ทานตองการเปลี่ยน

และลากเมาสไปจนถึงวัน
สุดทายที่ทานตองการเปลี่ยน

 
 

วิธีอัปเดตขอกําหนดหลายรายการ (1)

เมื่อกลองปอปอัปปรากฏขึ้น 
ระบุจํานวนที่ทานตองการ
สําหรับขอกําหนดแตละ
รายการในชองสีขาว

คลิก “บันทึกการเปลี่ยนแปลง” 
เพื่อ

บันทึกขอกําหนดใหม คลิกและลาก

คลิกเกณฑคนหา

บันทึกความ
เปลี่ยนแปลง

หนา 24 

ระบุจํานวน



อีกวิธีหนึ่งในการแกไขพรอม
กันหลายรายการทําไดโดยค
ลิกที่ “ปรับเปลี่ยนขอมูลพรอม
กันหลายรายการ” ดานขวา

ของหนาจอใตแถบวันที่

เมื่อกลองปอปอัปปรากฏขึ้น 
เลือกวันที่และวันในสัปดาหที่
ทานตองการแกไขขอมูล

ทานสามารถแกไข “จํานวน
หองที่เปดใหจอง” “ราคา” 
“สถานะหองพัก“ และ 
“ขอกําหนด“ ไดในที่เดียว 
หรือเลือก 1-2 ตัวเลือก คลิก 
“บันทึกการเปลี่ยนแปลง” หลัง
แกไขขอมูลในแตละสวนแลว

วิธีอัปเดตขอกําหนดหลายรายการ (2)
ปรับเปลี่ยนขอมูลพรอมกันหลายรายการ

จํานวนหองที่เปด
ใหจอง

ราคา

สถานะหองพัก

ขอกําหนด

หนา 25



คําแนะนําจาก Booking.com

หนา 26 



คําแนะนํา
• เพื่อใหหองพักหรือยูนิตเปดรับการจองได ตัว

เลือกดังกลาวตองวางและมีการระบุเรทแพลน
และราคา

• ลูกคาสามารถจองลวงหนาไดสูงสุด 16 เดือน 

ดังนั้นตรวจสอบใหมั่นใจวาทานพรอมในทุก
โอกาสที่จะปรากฏใหลูกคาเห็น และก็จองได

• ตรวจสอบจํานวนหองวางที่เปดใหจองในระยะ
ยาวดวยการเปลี่ยนใหปฎิทินของทานอยูใน 

“รูปแบบรายป“

• ดึงดูดลูกคาหลายประเภทดวยการตั้งเรทแพลน
ประเภทตาง ๆ (เชน ไมสามารถขอรับเงินคืน)

• ดาวนโหลดแอป Pulse และจัดการราคาและ
จํานวนหองวางที่เปดใหจองไดทุกที่ ทุกเวลา

• ประหยัดเวลาและคัดลอกราคาไปใชในปตอไป
หรือชวงเวลาอื่นไดในไมกี่คลิกดวยเครื่องมือ
คัดลอกราคาสําหรับ 12 เดือน

รูปแบบ
รายป/รายเดือน

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=th
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/rate_plans.html?lang=th
https://www.booking.com/propertyapp.th.html
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/inventory/ratecp_wizard.html?ses=3d9b9ead8cef8832d9cd8c3a39ee33d2&lang=th
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/inventory/ratecp_wizard.html?ses=3d9b9ead8cef8832d9cd8c3a39ee33d2&lang=th

