
Cách cập nhật Giá & tình trạng phòng trống
Hướng dẫn từng bước



Nội dung

Hướng dẫn chỉnh sửa Giá 
& tình trạng phòng trống

● Cập nhật phòng trống: Chỉnh sửa riêng lẻ (trang 5)

● Cập nhật giá: Chỉnh sửa riêng lẻ (trang 6)

● Mở/Đóng phòng: Chỉnh sửa riêng lẻ (trang 7)

● Cập nhật giá và phòng trống: Chỉnh sửa nhiều mục 

(trang 9)

● Đề xuất đặt phòng (trang 10)

Trang 2



Bước đầu

Chỉnh sửa Giá 
& tình trạng 
phòng trống

Đến extranet

Nhấn vào thanh “Giá & 
tình trạng phòng 
trống” ở đầu trang, sau 
đó nhấn vào “Lịch”

Trang 3

Giá & tình trạng 
phòng trống

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=vi
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=vi
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=vi


Trang 4

Giá & tình trạng 
phòng trống

Cập nhật Giá & tình trạng phòng trống: Thay đổi riêng lẻ



Trang 5

Cập nhật tình trạng 
phòng trống cho ngày 

cụ thể bằng cách nhập 
giá trị vào ô trắng kế 
bên “Phòng để bán”

Nhấn “Enter” để lưu giá 
trị mới

Cập nhật phòng trống
Chỉnh sửa riêng lẻ

Chỉnh sửa



Trang 6

Dưới loại phòng, chọn 
giá liên quan bằng 

cách nhấn vào tên giá 

Sau đó thực hiện thay 
đổi riêng lẻ bằng cách 

nhập giá vào ô trắng 
kế bên “Chỉnh sửa 

giá cơ bản”

Nhấn “Enter” để lưu 
giá trị  

Cập nhật giá
Chỉnh sửa riêng lẻ

Giá

Chỉnh sửa

Làm sao để quản lý giới hạn?

https://partnerhelp.booking.com/hc/vi/articles/115000826045?utm_source=phc_pdf&utm_medium=managing_restrictions&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=vi


Trang 7

Kế bên “Trạng thái 
phòng”, Quý vị có thể 

nhấn 1 lần để mở hoặc 
đóng phòng. 

Sau khi Quý vị nhấn vào 
một ngày cụ thể, phòng 
đóng sẽ tự động mở và 

phòng mở sẽ tự động 
đóng. 

Mở/Đóng phòng
Chỉnh sửa riêng lẻ

Đỏ

Xanh

Vàng

Phòng đóng

Phòng mở

Thiếu giá 
và/hoặc phòng 
để bán

Nhấn



Trang 8

Giá & tình trạng 
phòng trống

Cập nhật Giá & tình trạng phòng trống: Chỉnh sửa nhiều mục



Trang 9

Để chỉnh sửa nhiều mục, 
Quý vị có thể nhấn vào 

“Chỉnh sửa nhiều mục” 
dưới tên phòng.

Trong màn hình pop-up, 
chọn ngày và ngày trong 
tuần Quý vị muốn chỉnh 
sửa

Quý vị có thể chỉnh sửa 
“Phòng để bán”, “Giá” và 
“Trạng thái phòng” cùng 
một lúc, hoặc chọn 1 hoặc 
2 lựa chọn. Nhấn “Lưu 
thay đổi” sau khi chỉnh 
sửa từng mục

Cập nhật giá & tình trạng phòng trống
Chỉnh sửa nhiều mục

Chỉnh sửa 
nhiều mục

Phòng để bán

Giá

Trạng thái 
phòng



Mẹo nhanh

Hãy nhớ tải giá cho bất kỳ ngày 
nào Quý vị mở bán. 

Phòng chỉ có thể đặt nếu phòng 
trống/mở và có cài đặt giá – ngày 
sẽ hiện màu xanh trong lịch của 
Quý vị.

Khách có thể thực hiện đặt phòng 
trước tối đa 16 tháng, vậy nên hãy 
chắc chắn Quý vị tận dụng mọi cơ 
hội hiện diện – và được đặt.

Quý vị có thể kiểm tra tình trạng 
phòng trống dài hạn bằng cách 
chuyển lịch sang “Lịch xem theo 
năm”.

Trang 10

Lịch xem 
theo năm

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=vi
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=vi


Quý vị đã sẵn sàng! Chỗ nghỉ sẽ xuất hiện cho 
khách tìm vào các ngày Quý vị mở bán.

Quý vị vẫn còn thắc mắc về giá và tình trạng phòng 
trống? Hãy xem đề xuất trong các đường link dưới 
đây:

Cách cài đặt ưu đãi hoặc chương trình khuyến mãi Chương trình Genius là gì?

Cách cập nhật giới hạn Cách thêm giá mới trên trang của Quý vị

https://partnerhelp.booking.com/hc/vi/articles/213312325?utm_source=phc_pdf&utm_medium=setup_a_deal_or_promotion&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=vi
https://partnerhelp.booking.com/hc/vi/articles/212708969?utm_source=phc_pdf&utm_medium=genius_programme&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=vi
https://partnerhelp.booking.com/hc/vi/articles/212714629?utm_source=phc_pdf&utm_medium=update_my_restrictions&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=vi
https://partnerhelp.booking.com/hc/vi/articles/212714589?utm_source=phc_pdf&utm_medium=add_a_new_rate_category&utm_campaign=213577765&utm_term=phc&utm_content=vi

