
Cách thêm giới hạn cho phòng trống
Hướng dẫn từng bước



Vì sao cần đến giới hạn?

Giới hạn sẽ cho phép Quý vị áp dụng điều kiện đặc biệt lên đặt 
phòng của mình.

Những điều kiện này sẽ được áp dụng lên trang web của chỗ 
nghỉ, vậy nên khách chỉ có thể đặt theo giới hạn của Quý vị – giúp 
Quý vị quản lý đặt phòng dễ dàng hơn.

Trang 2



Định nghĩa.

• Lưu trú tối thiểu

Quý vị có thể cài đặt độ dài lưu trú tối thiểu mà khách có thể đặt.

• Đặt phòng trước tối thiểu

Quý vị có thể chỉ định thời gian sớm nhất mà khách có thể đặt.

Lưu ý: Thời gian lưu trú tối thiểu và Đặt phòng trước tối thiểu là các giới hạn hiện chỉ có trên lịch theo Tháng.

Trang 3



Các bước đầu

Thêm giới hạn cho 
phòng trống.

Đăng nhập extranet

Nhấn vào thanh “Giá 
& tình trạng phòng 
trống”

Trang 4

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=calendar_and_pricing_link&utm_campaign=115000826045&utm_term=rates_and_availability&utm_content=vi
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=calendar_and_pricing_link&utm_campaign=115000826045&utm_term=rates_and_availability&utm_content=vi
https://admin.booking.com/?aid=1190473&page=%2Fhotel%2Fhoteladmin%2Fextranet_ng%2Fmanage%2Favailability_calendar.html&utm_source=phc_pdf&utm_medium=calendar_and_pricing_link&utm_campaign=115000826045&utm_term=rates_and_availability&utm_content=vi


Trang 5

Dưới “Lịch & Giá”, nhấn 
vào ngày Quý vị muốn 

thêm giới hạn

Thêm giá cho ngày.
Bước 1

Để chỉnh sửa nhiều 
ngày, chọn “Ngày bắt 
đầu” và “Ngày kết 
thúc”

Hoặc chỉ cần nhấn vào 
ngày bắt đầu trên lịch, 
giữ phím “shift” và 
nhấn vào ngày kết 
thúc

 

Nhiều ngày

Từng ngày



Trang 6

Dù Quý vị chọn một 
hay nhiều ngày, quy 
trình chỉnh sửa giới 

hạn đều giống nhau.

Chọn giới hạn 
mong muốn

Nhấn “Lưu”

Lựa chọn
giới hạn

Thêm giá cho ngày.
Bước 2



Thật đơn giản. Quý vị hiện đã có thể thêm 
giới hạn mình muốn chỗ nghỉ.

Quý vị vẫn còn thắc mắc về cách sử dụng extranet? 
Hãy nhấn vào các đường link dưới đây để nhận mẹo nhanh 
và hướng dẫn từ Trung tâm Trợ giúp Đối tác

Cách cập nhật phòng trống (File hướng dẫn PDF)

Làm sao để thêm hình ảnh cho phòng/căn cụ thể?

Những điều Quý vị cần biết về chương trình Genius

"Lựa chọn thông minh" là gì?

https://partnerhelp.booking.com/hc/vi/articles/213577765?utm_source=phc_pdf&utm_medium=update_your_availability&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=vi
https://partnerhelp.booking.com/hc/vi/articles/212717389?utm_source=phc_pdf&utm_medium=add_room_photos&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=vi
https://partnerhelp.booking.com/hc/vi/articles/212708969?utm_source=phc_pdf&utm_medium=genius_programme&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=vi
https://partnerhelp.booking.com/hc/vi/articles/213301625?utm_source=phc_pdf&utm_medium=value_deal&utm_campaign=115000826045&utm_term=phc&utm_content=vi

