
วิธีอัปเดตราคาและจ านวนห้องว่างที่เปิดให้จอง

คู่มืออธิบายทีละขัน้ตอน



สารบัญ

คู่มือแนะน าวิธีใส่ราคา 
และจ านวนห้องว่างที่เปดิให้จอง

● ข้อดีของการจัดการราคาและจ านวนห้องว่างทีเ่ปิดให้จอง (หน้า 3)
● หัวข้อที่ 1: วิธีอัปเดตราคา (หน้า 5)
● หัวข้อที่ 2: วิธีอัปเดตจ านวนห้องว่างที่เปิดให้จอง (หน้า 10)
● หัวข้อที่ 3: วิธีเปิดและปิดจองห้องพัก (หน้า 14)
● หัวข้อที่ 4: วิธีเปิดและปิดเรทแพลน (หน้า 18)
● หัวข้อที่ 5: วิธีอัปเดตข้อก าหนดด้านการจอง (หน้า 21)
● ค าแนะน าจาก Booking.com (หน้า 27)
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ข้อดีของการจัดการราคาและจ านวนห้องว่าง
ที่เปิดให้จองอย่างมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมโอกาสที่ลูกค้าจะเห็นที่พัก
ในหน้าผลการค้นหาและดึงดูด
ผู้จองล่วงหน้าด้วยการอัปโหลด
ราคาและจ านวนห้องว่างที่เปิด

จองไว้ล่วงหน้าได้สูงสุด 
16 เดือน

ทุ่มเทเวลามากขึ้นไปกับ
การพัฒนาธุรกิจให้เติบโต และ
ใช้เวลาน้อยลงในการรับมือ

ความยุ่งยากด้านการด าเนินงาน

ดึงดูดผู้จองหลายประเภท
ด้วยการปรับตัวเลือกที่เสนอให้
เหมาะกับลูกค้าประเภทต่าง ๆ
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ขั้นแรก

ไปที่เอกซ์ทราเน็ต

คลิกแท็บ “ปฏิทินและจ านวน
ห้องว่างที่เปดิใหจ้อง” ที่อยู่
ด้านบน จากนัน้คลิกที่ 
“ปฏิทิน”

หน้า 4

ราคาและจ านวนห้องว่าง
ที่เปิดให้จอง

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/availability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=rates_and_availability_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb


หัวข้อที่ 1: วิธีอัปเดตราคา 
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หากต้องการเปลี่ยนราคาแต่ละ
รายการ เพียงน าเมาส์

ไปช้ีที่ราคาและคลิกที่ช่อง
ที่ปรากฏขึ้น  

ระบุราคาใหม่และกดปุ่ม 
“Enter” หรือคลิกที่ใดก็ได้

นอกช่องในตาราง

การอัปเดตราคาทีละรายการ

คลิก

หากต้องการเปลี่ยนไปช่อง
ถัดไป ท่านสามารถกดปุ่ม 
“Tab” ที่คีย์บอร์ดหรือใช้
เมาส์ท าแบบเดียวกับก่อน

หน้านี้  
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หากต้องการเปลี่ยนราคา
พร้อมกันหลายรายการ คลิก
วันแรกที่ท่านต้องการเปลี่ยน

และลากเมาส์ไปจนถึงวัน
สุดท้ายที่ท่านตอ้งการเปลี่ยน

การอัปเดตราคาพร้อมกันหลายรายการ (1)

คลิกและลาก

เมื่อกล่องป๊อปอัปปรากฏขึ้น 
ระบุราคาที่ท่านต้องการตัง้ให้

ช่วงวันที่ท่านเลือกในช่องสีขาว

คลิกบันทึกเพ่ือบันทึกราคาใหม่ 

ระบุราคา

บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง
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อีกวิธีหนึ่งในการแก้ไขพร้อม
กันหลายรายการคือ คลิกที่ 

“ปรับเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกัน
หลายรายการ” ทางด้านขวา

ของหน้าจอใต้แถบวันที่

เมื่อกล่องป๊อปอัปปรากฏขึ้น 
เลือกวันที่และวันในสัปดาห์ที่
ท่านต้องการแก้ไขข้อมูล

ท่านสามารถแก้ไข “จ านวนห้อง
ที่เปดิให้จอง” “ราคา” “สถานะ
ของห้องพัก“ และ 
“ข้อก าหนด” ได้ในที่เดียว หรือ
เลือก 1-2 ตัวเลือก แล้วคลิก 
“บันทึกการเปลี่ยนแปลง” หลัง
แก้ไขข้อมูลในแต่ละส่วนแล้ว

การอัปเดตราคาพร้อมกันหลายรายการ (2)

จ านวนห้องที่
เปิดให้จอง

ราคา

สถานะห้องพัก

ข้อก าหนด
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หากต้องการดูราคาต่าง ๆ 
ของการเข้าพักที่มีจ านวน
ผู้เข้าพักแตกต่างกัน ให้

เลือกเกณฑ์ค้นหาที่อยู่ติด
กับช่องเลือกวันที่

หากต้องการแก้ไขราคา
ต่าง ๆ ของการเข้าพักที่มี
จ านวนผู้เข้าพักแตกต่าง

กัน ให้คลิกที่ “แก้ไขราคาที่
ปรับตามจ านวนผู้เข้าพัก”
ซึ่งอยู่ด้านล่างเรทแพลน 

การอัปเดตราคาที่ปรับตามจ านวนผู้เข้าพัก 

เมื่อกล่องป๊อปอัปปรากฏขึ้น เลือก 
“ให้ระบบแนะน า” หรือ “ก าหนด
เอง”

ท่านสามารถก าหนดราคาที่
เปลี่ยนแปลงตามจ านวนผู้เข้าพัก
ให้น้อยกว่า/มากกว่าจ านวน
ผู้เข้าพักแบบพ้ืนฐานได้

คลิกที่ “บันทึกการเปลี่ยนแปลง”
เพ่ือก าหนดราคาที่ปรับตามจ านวน
ผู้เข้าพักให้เสร็จส้ิน

เปิด/ปิด
คลิกเพ่ือแก้ไข

คลิกเกณฑ์ค้นหา

หมายเหตุ: หากท่านไม่มีฟเีจอร์นี้เปิดให้ใช้กบัเรทแพลน (อันใดอันหนึ่ง) ของท่าน โปรดติดตอ่ Booking.com ให้เปิดฟเีจอร์นี้ส าหรับท่าน

ค าแนะน า: หากท่านเสนอโปรโมชัน่อยู ่จะมีเกณฑ์ค้นหา “โปรโมชัน่” ปรากฏที่ดา้นข้างช่องระบุวนัท่ี ท่านสามารถคลิกเพ่ือดูโปรโมชัน่ของท่านได้
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หัวข้อที่ 2: วิธีอัปเดตจ านวนห้องว่าง
ที่เปิดให้จอง 
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หากต้องการเปลี่ยนข้อมูล
ห้องพักหรือยูนิตทีละ

รายการ เพียงน าเมาส์ไปช้ีที่
ห้องพักและคลิกที่ช่องที่

ปรากฏขึ้น

ระบุจ านวนห้องพักหรือยูนิต
ที่ท่านต้องการเปิดขายและ
กดปุ่ม “Enter” หรือคลิก
ที่ใดก็ได้นอกช่องในตาราง

การอัปเดตห้องพักทีละรายการ

คลิก

หากต้องการเปลี่ยนไปช่อง
ถัดไป ท่านสามารถกดปุ่ม 
“Tab” ที่คีย์บอร์ดหรือใช้
เมาส์ท าแบบเดียวกับก่อน
หน้านี้  
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หากต้องการเปลี่ยนข้อมูล
ห้องพักที่เปิดขายพร้อมกัน
หลายรายการ คลิกวันแรกที่
ท่านต้องการเปลี่ยนและลาก

เมาส์ไปจนถึงวันสุดท้ายทีท่่าน
ต้องการเปลี่ยน

การอัปเดตห้องพักพร้อมกันหลายรายการ (1)

คลิกและลาก

เมื่อกล่องป๊อปอัปปรากฏขึ้น 
ระบุจ านวนห้องพักหรือยูนิตที่

ท่านต้องการขายลงในช่วงวันที่
ท่านเลือกในช่องสีขาว

คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึก
จ านวนใหม่ที่ท่านเปิดให้จอง 

ระบุจ านวน

บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง
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อีกวิธีหนึ่งในการแก้ไข
พร้อมกันหลายรายการคือ 
คลิกที่ “ปรับเปลี่ยนข้อมูล
พร้อมกันหลายรายการ”
ทางด้านขวาของหน้าจอ

ใต้แถบวันที่

เมื่อกล่องป๊อปอัปปรากฏขึ้น 
เลือกวันที่และวันในสัปดาห์ที่ท่าน
ต้องการแก้ไขข้อมูล

ท่านสามารถแก้ไข “จ านวนห้อง
ที่เปดิให้จอง” “ราคา” “สถานะ
ของห้องพัก“ และ “ข้อก าหนด”
ได้ในที่เดียว หรือเลือก 1-2 
ตัวเลือก แล้วคลิก “บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง” หลังแก้ไขข้อมูล
ในแต่ละส่วนแล้ว

การอัปเดตห้องพักพร้อมกันหลายรายการ (2)

แก้ไขพร้อมกัน
หลายรายการ

จ านวนห้องที่
เปิดให้จอง

ราคา

สถานะห้องพัก

ข้อก าหนด
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หัวข้อที่ 3: วิธีเปิดและปิดจองห้องพัก 
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ท่านสามารถเปิดหรือปิดจอง
ห้องพักหรือยูนิตได้โดยคลิกที่

ช่องสีเขียวหรือสีแดง 

ช่องจะกลายเป็นสีแดงเมื่อ
ท่านปิดจองห้องพักหรือยูนิต
นัน้ในวันดังกล่าว หากช่องเป็น
สีเขียว หมายถึงห้องนัน้
เปิดรับการจอง

วิธีเปิดหรือปิดจองห้องพักส าหรับวันเดียว

สแีดง ห้องที่ลูกค้าจองไม่ได้

ห้องที่ลูกค้าจองได้

ห้องที่ลูกค้าจองได้แต่
มีข้อก าหนดด้านการ
จอง

คลิก
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อีกวิธีหนึ่งในการแก้ไข
พร้อมกันหลายรายการคือ 
คลิกที่ “ปรับเปลี่ยนข้อมูล
พร้อมกันหลายรายการ”

ใต้ช่ือห้องพัก

เมื่อกล่องป๊อปอัปปรากฏขึ้น 
เลือกวันที่และวันในสัปดาห์ที่ท่าน
ต้องการแก้ไขข้อมูล

ท่านสามารถแก้ไข “จ านวนห้อง
ที่เปดิให้จอง” “ราคา” “สถานะ
ของห้องพัก“ และ “ข้อก าหนด”
ได้ในที่เดียว หรือเลือก 1-2 
ตัวเลือก แล้วคลิก “บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง” หลังแก้ไขข้อมูล
ในแต่ละส่วนแล้ว

วิธีเปิดหรือปิดจองห้องพักส าหรับหลายวัน 

แก้ไขพร้อมกัน
หลายรายการ

จ านวนห้องที่
เปิดให้จอง

ราคา

สถานะห้องพัก

ข้อก าหนด
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ปดิจอง
ท่านตัง้ใจปิดรับการจองส าหรับห้องดังกล่าว

ไม่มีตัวเลือกว่าง
ท่านไม่ได้ก าหนดตัวเลือกว่างที่เปิดให้จองหรือลดจ านวนลงให้
เหลือ “0”

ไม่มีข้อมูลราคา
ท่านไม่ได้ระบุราคาเรทแพลน

เรทแพลนถูกปดิ
เรทแพลนของวันดังกล่าวถูกปิด

ขายหมดแล้ว
ห้องที่ท่านเปิดขายบน Booking.com มีผู้จองหมดแล้ว

ติดหลายสาเหตุ
เกิดจากหลายสาเหตุข้างต้นรวมกันจึงท าให้จองไม่ได้

สาเหตุที่ท าให้ที่พักของท่านไม่สามารถจองได้

บางครัง้ห้องพักของท่านอาจไม่สามารถจองได้ แม้ว่าท่านจะไม่ได้ปิดรับการจองก็ตาม ซึ่งสาเหตุอาจเป็นไปได้หลายประการ โดย
สาเหตุจะระบุไว้ในแถบสีแดงที่แถว ”สถานะของห้องพัก” ในปฏิทินของท่าน
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หัวข้อที่ 4: วิธีเปิดและปิดเรทแพลน 
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ท่านสามารถเปิดหรือปิด
เรทแพลนโดยคลิกที่คร่ึงบน

ของช่องที่ระบุ “ราคา” 

เมื่อกล่องป๊อปอัปปรากฏขึ้น 
ท่านสามารถเลือก “เปดิจอง”

หรือ “ปดิจอง”

คลิก “บันทึก” เพ่ือด าเนินการ
ให้เสร็จส้ิน

วิธีเปิดหรือปิดเรทแพลน

สีแดง

สีขาว

เรทแพลนที่ลูกค้า
จองไม่ได้

เรทแพลนที่ลูกค้า
จองได้

เรทแพลนที่ลูกค้า
จองได้แต่มี
ข้อก าหนดด้านการ
จอง

เปิดจอง/ปิดจอง

คลิก

บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง
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หากต้องการเปิด/ปิดเรทแพ
ลนหลายรายการ คลิกวัน
แรกที่ท่านต้องการเปลี่ยน
และลากเมาส์ไปจนถึงวัน
สุดท้ายที่ท่านตอ้งการ

เปลี่ยน

เมื่อกล่องป๊อปอัปปรากฏขึ้น 
ท่านสามารถเลือก “เปดิ
จอง” หรือ “ปดิจอง”

คลิก “บันทึก” เพ่ือ
ด าเนินการให้เสร็จส้ิน

วิธีเปิดหรือปิดเรทแพลนหลายรายการ

คลิกและลาก

เปิดจอง/ปิดจอง
สีแดง

สีขาว

เรทแพลนที่ลูกค้า
จองไม่ได้

เรทแพลนที่ลูกค้า
จองได้

เรทแพลนที่ลูกค้า
จองได้แต่มี
ข้อก าหนดด้านการ
จอง

บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง
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หัวข้อที่ 5: วิธีอัปเดตข้อก าหนดด้าน
การจอง 

หน้า 21 



ค าจ ากัดความ

หน้า 22

• ระยะเข้าพักข้ันต ่า ข้ันสูงสุด หรือตามจ านวนที่ก าหนด
ท่านสามารถก าหนดระยะเวลาเข้าพักที่ลูกค้าสามารถจองได้

• ข้อจ ากัดด้านระยะเข้าพักข้ันต ่าหรือข้ันสูงสุดโดยอิงตามวันเช็คอิน
ท่านสามารถก าหนดจ านวนคืนเข้าพักขัน้ต ่าและขัน้สูงสุดที่ลูกค้าจองที่พักหรือห้องพักของท่านได้โดยอิงตามวันเช็คอิน

• งดเช็คอินหรืองดเช็คเอาท์ในบางวัน
หากท่านมีบางวันที่ไม่สามารถให้ลูกค้าเช็คอินหรือเช็คเอาท์ได้ ท่านสามารถปิดรับการเช็คอินหรือเช็คเอาท์ในวันดังกล่าว วิธีนี้จะท าให้
ลูกค้าไม่สามารถจองเพ่ือเข้าพักหากมีการเช็คอินหรือเช็คเอาท์ตรงกับวันดังกล่าว (แต่ยังสามารถจองวันดังกล่าวได้หากวันนัน้อยู่
ในช่วงเข้าพักที่วันเช็คอินหรือเช็คเอาท์ตรงกับวันอื่น)

• ระยะเวลาข้ันต ่าและสูงสุดที่จองล่วงหน้าได้
ระยะเวลาขัน้ต ่าและสูงสุดก่อนเช็คอินที่ก าหนดส าหรับจองล่วงหน้า

หมายเหตุ: หากท่านใช้ข้อก าหนดด้านการจองกับบางวันที่ ห้องพัก และ/หรือเรทแพลน ลูกค้าจะสามารถจองที่พักของท่านได้ก็ต่อเมื่อใช้เกณฑ์ค้นหา
ตรงตามเงื่อนไขที่ท่านก าหนดไว้ ยกตัวอย่างเช่น หากท่านมีข้อก าหนดว่าจะต้องเข้าพักขัน้ต ่า 3 วัน ที่พักของท่านก็จะไม่ปรากฏในผลการค้นหาของ
ลูกค้าที่มองหาที่พักส าหรับระยะเวลาที่สัน้กว่านัน้ โดยท่านจะสามารถปรับเปลี่ยนข้อก าหนดเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ



หากต้องการด ูข้อก าหนดด้าน
การจองของท่าน เลือกเกณฑ์

ค้นหาที่อยู่ติดกับช่องวันที่

วิธีอัปเดตข้อก าหนดทีละรายการ 

คลิกวันที่ท่านต้องการ
ปรับเปล่ียนข้อมูล 

ระบุจ านวนที่ท่านต้องการ
ส าหรับข้อก าหนดด้านการจอง
แต่ละรายการ หรือลบจ านวน
ท่ีมีอยู่แล้วหากท่านต้องการ

ลบข้อก าหนดดังกล่าว

กดปุ่ม “Enter” หรือคลิกที่ใดก็
ได้นอกช่องในตาราง

ตัวเลือกที่มี:
ระยะเข้าพักขัน้ต ่า 
ระยะเข้าพักสูงสุด 
ระยะขัน้ต ่าที่ต้องพักหลังเช็คอิน 
ระยะสูงสุดที่พักได้หลังเช็คอิน 
ต้องจองเท่าที่ก าหนด 
งดเช็คเอาท์
งดเช็คอิน
ระยะขัน้ต ่าที่จองล่วงหน้าได้ 
ระยะสูงสุดที่จองล่วงหน้าได้ 

คลิก

คลิกเกณฑ์ค้นหา

หมายเหตุ: ข้อก าหนดด้านการจองบางรายการอาจไม่มีให้เลือกส าหรับที่พักของท่าน  หากท่านต้องการตัง้ข้อก าหนดประเภทอื่น ๆ โปรด
ติดต่อ Booking.com ให้เปิดข้อก าหนดดังกล่าวให้ท่าน
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หากต้องการเปลี่ยนข้อก าหนด
พร้อมกันหลายรายการ คลิก
วันแรกที่ท่านต้องการเปลี่ยน

และลากเมาส์ไปจนถึงวัน
สุดท้ายที่ท่านตอ้งการเปล่ียน

วิธีอัปเดตข้อก าหนดหลายรายการ (1)

เมื่อกล่องป๊อปอัปปรากฏขึ้น 
ระบุจ านวนที่ท่านต้องการ

ส าหรับข้อก าหนดแต่ละรายการ
ในช่องสีขาว

คลิก “บันทึก” เพ่ือบันทึก
ข้อก าหนดใหม่ 

หากต้องการลบข้อก าหนด
ด้านการจอง เพียงลบจ านวน

ในช่องสีขาวหรือเลือกวงกลมที่
ระบุว่า “ลบ” จากนัน้คลิก 

“บันทึก”

คลิกและลาก

คลิกเกณฑ์ค้นหา

บันทึกการ
เปล่ียนแปลง

หน้า 24 

ระบุจ านวน



อีกวิธีหนึ่งในการแก้ไข
พร้อมกันหลายรายการคือ 
คลิกที่ “ปรับเปลี่ยนข้อมูล
พร้อมกันหลายรายการ” 
ทางด้านขวาของหน้าจอ

ใต้แถบวันที่

เมื่อกล่องป๊อปอัปปรากฏขึ้น 
เลือกวันที่และวันในสัปดาห์ที่ท่าน
ต้องการแก้ไขข้อมูล

ท่านสามารถแก้ไข “จ านวนห้อง
ที่เปดิให้จอง” “ราคา” “สถานะ
ของห้องพัก“ และ “ข้อก าหนด”
ได้ในที่เดียว หรือเลือก 1-2 
ตัวเลือก แล้วคลิก “บันทึกการ
เปลี่ยนแปลง” หลังแก้ไขข้อมูล
ในแต่ละส่วนแล้ว

วิธีอัปเดตข้อก าหนดหลายรายการ (2)
ปรับเปลี่ยนข้อมูลพร้อมกันหลายรายการ

จ านวนห้องที่
เปิดให้จอง

ราคา

สถานะห้องพัก

ข้อก าหนด
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ค าแนะน าจาก Booking.com
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ค าแนะน า
• เพ่ือให้ห้องพักหรือยูนิตรับการจองได้ ตัวเลือก

ดังกล่าวต้องว่างและมีการระบุเรทแพลนและ
ราคา 

• ลูกค้าสามารถจองล่วงหน้าได้สูงสุด 16 เดือน 
ดังนัน้ตรวจสอบให้มัน่ใจว่าท่านพร้อมในทุก
โอกาสที่จะปรากฏให้ลูกค้าเห็น และก็จองได้ 

• ตรวจสอบจ านวนห้องว่างที่เปิดให้จองในระยะ
ยาวด้วยการเปลี่ยนให้ปฎิทินของท่านอยู่ใน 
“รูปแบบรายป”ี หรือเปลี่ยนเป็น “รูปแบบราย
เดือน” เพ่ือดูการจัดการด้านราคาและจ านวน
ห้องว่างที่เปิดให้จองในแต่ละเดือน

• ดึงดูดลูกค้าหลายประเภทด้วยการตัง้เรทแพลน
ประเภทต่าง ๆ (เช่น ไม่สามารถรับเงินคืน)

• ดาวน์โหลดแอป Pulse และจัดการราคาและ
จ านวนห้องว่างที่เปิดให้จองได้ทุกที่ ทุกเวลา

• ประหยัดเวลาและคัดลอกราคาไปใช้ในปีต่อไป
หรือช่วงเวลาอื่นได้ในไม่กี่คลิกด้วยเคร่ืองมือ
คัดลอกราคาส าหรับ 12 เดือน

รูปแบบรายปี/
รายเดือน

https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/availability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=yearly_view_link&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=en_gb
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/rate_plans.html?lang=en
https://www.booking.com/propertyapp.en-gb.html
https://admin.booking.com/hotel/hoteladmin/extranet_ng/manage/inventory/ratecp_wizard.html?ses=3d9b9ead8cef8832d9cd8c3a39ee33d2&lang=en

