
Chapter 2 - ตั�งค่าพื�นฐานระบบการจัดการ

ระบบการจัดการ (Management) เป�นระบบที�ใช้ตั�งค่าโปรแกรมนําเที�ยว, ตัวแทน

จัดจําหน่าย และตั�งเรทราคา

หัวข้อย่อย

- ระบบจัดการโปรแกรมนําเที�ยว (Tour Program)

- ระบบจัดการตัวแทนจัดจําหน่าย (Travel Agent)

- ระบบจัดการเรทราคา (Rates)

ระบบจัดการโปรแกรมนําเที�ยว (Tour Program)

1. คลิกที�ปุ�ม จากนั�นกดเลือก เป�นหน้าจอสําหรับ

การใส่รายละเอียดโปรแกรมนําเที�ยว



2. คลิกที�ปุ�ม เพื�อทําการตั�งค่าข้อมูลโปรแกรมนําเที�ยว



จากนั�นระบบจะแสดงแบบฟอร์มการใส่รายละเอียดข้อมูลโปรแกรมนําเที�ยว



1. ประเภทของโปรแกรมนําเที�ยว (Tour Category)

2. พื�นที�ให้บริการ (City)

3. ชื�อโปรแกรมนําเที�ยว (Tour Name)

4. คําอธิบาย (Description)

5. รายละเอียดในโปรแกรม (Details)

6. สถานที�รับ (Meeting Point)

7. เวลาที�ให้บริการ (Operate Time)

8. ระยะเวลาของโปรแกรมนําเที�ยว (Duration)

9. ราคา (Price)

10. สิ�งที�รวมในโปรแกรมนําเที�ยว (Tour Includes)

11. สิ�งที�ควรนําไป (Brings)

12. ข้อแนะนํา (Suggest)

13. เงื�อนไขและข้อกําหนด (Terms and Conditions)

14. นโยบายของเด็ก (Child Policy)

15. บันทึกเพิ�มเติม (Notes)

16. ท่าเรือ (Pier)

หลังจากกรอกรายละเอียดเรียบร้อยให้คลิกปุ�ม เพื�อบันทึกข้อมูล



3.ตั�งค่าจํานวนที�นั�งว่าง

- กดคลิกไอคอน ดังรูป

- ระบบจะแสดงหน้าต่างจํานวนที�ว่างตามช่วงเวลา ดังรูป



-กดเลือกปุ�ม เพื�อทําการตั�งค่าที�นั�งว่าง

-ระบบจะแสดงหน้าต่าง ดังรูป



1. วันที�เริ�มต้นและสิ�นสุด (Start Date - End Date)

2. จํานวนที�ว่าง (Open Capacity)

3. ราคาต้นทุนผู้ใหญ่ (Adult Net)

4. ราคาต้นทุนเด็ก (Child Net)

5. เลือกให้บริการตามวันที�กําหนด (Operate Only Selected Day)

6. วันที�เลือกเป�ดให้บริการ (Day)

7. ราคาขายผู้ใหญ่ (Adult Selling Price)

8. ราคาขายเด็ก (Child Selling Price)

4. การตั�งค่าป�ดที�ว่างของโปรแกรมนําเที�ยว ให้กดคลิกเลือกที�ไอคอน



-ระบบจะแสดงหน้าต่างระบบการป�ดจํานวนที�ว่าง (Lock Allotment)

1. วันที�เริ�มต้นและวันที�สิ�นสุด: เลือกช่วงเวลาที�ต้องการป�ดจํานวนที�ว่าง

(Start Date - End Date)

2. เหตุผล: เหตุผลที�ไม่สามารถเป�ดให้บริการได้

(Reason)

3. คลิกปุ�ม เพื�อบันทึกข้อมูล

(Save)



5.การตั�งค่ายกเลิกการป�ดจํานวนที�ว่าง (Unlock Allotment)

คลิกปุ�ม เพื�อทําการเลือกช่วงเวลาที�ต้องการยกเลิกการป�ดที�ว่าง



คลิกปุ�ม เพื�อทําการยกเลิกรายการที�ได้ทําการป�ดไว้



ระบบจัดการตัวแทนจัดจําหน่าย (Travel Agent)

1.คลิกที�ปุ�ม และเลือก

จากนั�นระบบจะแสดงรายละเอียดดังนี�



1. ตั�งเรทราคา (Setup Rate)

2. แสดงทั�งหมด (Show All)

3. เพิ�มตัวแทนจัดจําหน่าย (Add)

4. ค้นหาตัวแทนจัดจําหน่าย (Search)

5. เลือกหน้าแสดงข้อมูล

6. เลขรหัสตัวแทนจัดจําหน่าย (Code)

7. ชื�อตัวแทนจัดจําหน่าย (Agent Name)

8. จํานวนยอดคงค้างของตัวแทน (Balance)

9. จํานวนวงเงินสูงสุด (Credit Limit)

10. จํานวนการจอง (Booking)

11. จํานวนใบแจ้งหนี� (Invoice)

12. สถานะการให้บริการ (Status)

13. เมนูตั�งค่าเพิ�มเติมอื�นๆ (Menu)



2.คลิกปุ�ม เพื�อทําการเพิ�มข้อมูลตัวแทน

-จากนั�นระบบจะแสดงหน้าต่างให้ใส่รายละเอียดของตัวแทนจัดจําหน่าย ดังรูป



1. เลขรหัสตัวแทนจัดจําหน่าย (Agent ID)

2. ชื�อตัวแทนจัดจําหน่าย (Agent Name)

3. ชื�อบริษัท (Company Name)

4. ที�อยู่ (Address)

5. อีเมล (Email)

6. เบอร์โทรศัพท์ (Phone)

7. เบอร์มือถือ (Mobile)

8. เบอร์แฟ�กซ์ (Fax)

9. ไลน์ไอดี (Line ID)

10.เครดิตจํานวนวัน (Pay Credit)

11. วงเงินสูงสุดที�สามารถทําการจอง (Credit Limit)

12. บันทึกข้อมูล (Save)

3. จากนั�นคลิกปุ�ม เพื�อทําการบันทึกข้อมูลตัวแทนจัดจําหน่าย



-หลังจากนั�นสามารถกดเลือกตัวแทนจัดจําหน่ายที�ทําการเพิ�มเข้าสู่ระบบไป ดัง

รูป

1.ข้อมูลทั�วไป (Detail): รหัสตัวแทน และชื�อตัวแทน

2.สินค้า (Products): การจัดการสินค้าของตัวแทน

3.การเงิน (Financial): สถานะการชําระเงิน

4.การจอง (Booking): รายการจอง

5.อีเมล (Send Email): ส่งอีเมล



ข้อมูลทั�วไป (Detail) จะแสดงรายละเอียด ดังรูป

1.แสดงรายการตัวแทน (Agency)

-ข้อมูลตัวแทน: รหัสตัวแทน, ที�อยู่ และข้อมูลการติดต่อ

2.การชําระเงิน (Payment)

-การชําระเงิน: จํานวนวงเงินสูงสุด, จํานวนวันที�เรียกเก็บ, ชื�อบัญชีผู้ใช้และรหัส

ผ่านของตัวแทน

3.การจอง (Booking)

-จํานวนการจอง, ลูกค้า, รายรับ การยกเลิกการจอง, รายการเกินกําหนดชําระ,

รายการเรียกเก็บชําระเงิน



สินค้า (Products): การจัดการสินค้าของตัวแทน จะแสดงรายละเอียด ดังรูป

1.ชื�อโปรแกรมทัวร์ (Tour name)

2.ราคา (Net Price): กําหนดราคาขายโปรแกรมนําเที�ยว ทั�งราคาเด็กและผู้ใหญ่

3.สถานะ (Status): กําหนดการตั�งค่าเป�ด/ป�ด

การใช้งานเรทราคาของโปรแกรมเที�ยว

4.บันทึก (Save): ตั�งค่าบันทึกข้อมูลที�ได้ทําการกรอกรายละเอียดไว้



การเงิน (Financial): สถานะการชําระเงิน จะแสดงรายละเอียด ดังรูป

1.เลขไอดีหมายเลขการจอง (Booking ID)

2.วันที�ใบแจ้งหนี� (Invoice Date)

3.กําหนดชําระ (DueDate)

4.วันที�ชําระ (Paid Date)

5.ช่องทางการชําระเงิน (Payment)

6.ผู้ชําระ (Payer)

7.สถานะการชําระเงิน (Staus)

8.ยอดที�ต้อชําระ (Amount)



การจอง (Booking): รายการจอง จะแสดงรายละเอียด ดังรูป

1.แถบแสดงเลขที�หน้า (Page)

2.เลขไอดีหมายเลขการจอง (Booking ID)

3.วันที�ทําการจอง (Booking Date)

4.วันที�ออกเดินทาง (Trip Date)

5.รายละเอียดโปรแกรม (Trip)

6.จํานวนลูกค้า (Guests)

7. หัวหน้ากรุ๊ป (Leader)

8.ผู้แทนจัดจําหน่าย (Agent)

9.รถรับ-ส่ง (Transfer)

10.ราคาต้นทุน (Net)

11.ราคารวม (Amount)

12.สถานะการจอง (Status)

13.ผู้ลงจอง (Booked By)



อีเมล (Send Email): ส่งอีเมล

1.  ผู้ส่ง (From)

2. อีเมลผู้ส่ง (From Email)

3. ผู้รับ (To)

4. อีเมลผู้รับ (To Email)

5. หัวข้อ (Subject)

6. รายละเอียด (Message)

7. ละทิ�ง (Discard)

8. ส่งอีเมล (Send)



ระบบจัดการเรทราคา (Rates)

1. คลิกที�ปุ�ม จากนั�นกดเลือก เป�นหน้าจอสําหรับการใส่

ราคาและจํานวนที�ว่างให้ตัวแทนจัดจําหน่าย

2. คลิกเลือกโปรแกรมที�ต้องการ และคลิกปุ�ม



3. คลิกปุ�ม หน้าต่างจะแสดงข้อมูลดังนี�



1. วันที�เริ�มต้น- วันที�สิ�นสุด (Start Date - End Date)

2. เป�ดจํานวนที�ว่าง (Open Capacity)

3. ราคาต้นทุนผู้ใหญ่ (Adult Net)

4. ราคาต้นทุนเด็ก (Child Net)

5. เลือกให้บริการเฉพาะวันที�กําหนด (Operate Only Selected Day)

6. วันที�ให้บริการ (Day)

7. ราคาผู้ใหญ่(Sellingในช่วงวันที�กําหนด)

8. ราคาเด็ก (ในช่วงวันที�กําหนด)

9. อัปเดตข้อมูล (Update)

10.ยกเลิกการบันทึกข้อมูล (Cancel)

4.การตั�งค่าป�ดที�ว่าง ของโปรแกรมนําเที�ยวที�เลือกสําหรับตัวแทน (Lock)



-ระบบจะแสดงหน้าต่างระบบการป�ดจํานวนที�ว่าง (Lock Allotment)

4. วันที�เริ�มต้นและวันที�สิ�นสุด: เลือกช่วงเวลาที�ต้องการป�ดจํานวนที�ว่าง

(Start Date - End Date)

5. เหตุผล (Reason)

6. คลิกปุ�ม เพื�อบันทึกข้อมูล (Save)



5.การตั�งค่ายกเลิกการป�ดจํานวนที�ว่าง (Unlock)

คลิกปุ�ม “ ” เพื�อทําการเลือกช่วงเวลาที�ต้องการยกเลิกการป�ดที�ว่าง



คลิกปุ�ม เพื�อทําการยกเลิกรายการที�ได้ทําการป�ดไว้

6. การตั�งเรทราคาให้กับตัวแทนจัดจําหน่ายให้เท่ากันทุกราย

ให้คลิกปุ�ม ที�แถบเมนูบาร์ และคลิก จากนั�นนั�นเลือก

โปรแกรมที�ต้องการ กดคลิก



-ระบบจะแสดงหน้าต่างการตั�งค่า ดังรูป

1.ตั�งค่าราคาขายเป�นค่าเริ�มต้น (Default Selling)

2.ตั�งค่าราคาสําหรับผู้ใหญ่และเด็ก  (Adult Price, Child Price)

3.ตั�งค่าเพื�อนําไปใช้กับตัวแทนทั�งหมด (Apply to all Agents)

4.ใช้งาน (Apply)

5.รีเซ็ต (Reset)

-ข้อมูลที�บันทึกจะแสดงตามรูป ดังนี�


