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วธีิการดาวน์โหลดและตดิตัง้โปรแกรม 

 สําหรับผู้ใช้งานท่ีมีแผน่ CD ตดิตัง้โปรแกรมแล้ว ให้ไปท่ี My Computer -> เลือก drive ท่ีแสดงข้อมลู

ในแผน่ แล้วทําตามขัน้ตอนด้านลา่ง โดยข้ามขัน้ตอนท่ี 2 (ขัน้ตอนการดาวน์โหลด) 

สําหรับผู้ใช้ท่ีต้องการทดลองใช้โปรแกรม หรือไมมี่แผน่ CD สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมบริหารงาน

โรงแรมได้ท่ีเว็บไซต์   http://www.qsofttech.com/content/view/184/48    หรือ www.qsofttech.com โดยไป

ท่ีเมน ูดาวน์โหลด แล้วเลือกโปรแกรมบริหารงานโรงแรม HighSeasons จากนัน้ให้ทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ 

1. ตรวจสอบ System type ของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ โดยไปท่ี My Computer -> คลิกขวาเลือก 

Properties 

 
 

 

http://www.qsofttech.com/content/view/184/48
http://www.qsofttech.com/
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จากนัน้ดท่ีู System Type วา่เป็น 32-Bit หรือ 64-Bit (ตามตวัอยา่งเป็น 64-Bit) 

 
 

2. (สําหรับผู้ ท่ียงัไมมี่ไฟล์โปรแกรม) ท่ีหน้าเว็บไซต์ ให้ดาวน์โหลดไฟล์ตอ่ไปนี ้(ไฟล์ท่ีดาวน์โหลดมาอาจ

เก็บอยูท่ี่ C:\Users\Administrator\Downloads) 

2.1 โปรแกรมจดัการฐานข้อมลู: 

- สําหรับ 32-Bit ให้ดาวน์โหลด Firebird2.5.2_x32.exe 

- สําหรับ 64-Bit ให้ดาวน์โหลด Firebird2.5.2_x64.exe 

2.2 โปรแกรมบริหารงานโรงแรมไฮซีซนัส : hscssetup.exe 
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3. ตดิตัง้โปรแกรมจดัการฐานข้อมลู Firebird โดย double click ท่ีไฟล์ Firebird.2.5.2_x32 สําหรับผู้ ท่ีใช้

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ 32-Bit หรือ double click ท่ีไฟล์ Firebird.2.5.2_x64 สําหรับผู้ ท่ีใช้เคร่ือง

คอมพิวเตอร์แบบ 64-Bit แล้วเลือก English -> OK  จากนัน้ เลือก I accept the agreement แล้วกด 

Next ไปเร่ือยๆ แล้วกด Finish 

4. ตดิตัง้โปรแกรมโรงแรม HighSeasons โดย double click ท่ีไฟล์ hscssetup.exe เลือก Run  

 
จากนัน้เลือก I accept the agreement แล้วกด Next  
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เลือก Create a desktop icon แล้วกด Next  

 
 

เลือก Install  จากนัน้รอจนติดตัง้เสร็จ แล้วเลือก Finish 
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5. เม่ือติดตัง้เสร็จแล้วท่ีนา่ Desktop จะมี Icon ของโปรแกรม High-Seasons ท่ีทา่นสามารถเร่ิมต้นใช้

งานได้ทนัที 
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วธีิก าหนดค่าเบือ้งต้น และลงทะเบียนผลิตภณัฑ์ 

วิธีเลือกภาษา และก าหนดค่าเบือ้งต้น 

ทา่นสามารถภาษาองักฤษ หรือไทยได้ท่ีเมน ูหน้าท่ีพิเศษ (Utility) -> Language to Thai / English 

สําหรับท่านท่ีทําการตดิตัง้โปรแกรมและเร่ิมต้นใช้งานครัง้แรก หรือต้องการกําหนด Path ของฐานข้อมลู / 

เช่ือมตอ่ไปยงัเคร่ือง server ในกรณีท่ีทํางานด้วยระบบ LAN ก็สามารถกําหนดคา่เบือ้งต้นได้โดย 

1. เปิดโปรแกรม High-Seasons และเลือกเมน ูหน้าท่ีพิเศษ (Utility) -> กําหนดเคร่ืองแม่ขา่ย (Server 

Connection) 

 
 

2. จะปรากฏหน้าตา่งให้กําหนด 2 คา่คือ 

2.1 Database Path: ให้ใส ่Path ของไฟล์ฐานข้อมลูของโปรแกรม (ใช้คา่ท่ีกําหนดมาให้แล้วได้เลย) 

2.2 Server IP Address: ให้ใส ่IP Address ของเคร่ือง Server (อาจใส ่localhost หรือ 127.0.0.1 ใน

กรณีท่ีใช้งานเคร่ืองเดียว  หรือเม่ือตัง้คา่ให้เคร่ืองแมข่า่ย) 
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แล้วเลือก  OK ซึง่โปรแกรมจะปิดเพ่ือทําการตัง้คา่ภายใน ทา่นสามารถเร่ิมใช้งานโดยเปิดโปรแกรม

ขึน้มาอีกครัง้ 

ส าหรับผู้ท่ีใช้งานโปรแกรมผ่านระบบ LAN และต้องการกําหนด IP address ของเคร่ืองลกูขา่ยให้

เช่ือมตอ่ไปยงัเคร่ืองแมข่า่ย/Server ในระบบ LAN ให้ด ูIP Address ใน LAN ของเคร่ืองแมข่า่ย แล้วมากรอก

ในชอ่ง Server IP Address  หรือทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

ไปท่ีเคร่ืองแมข่า่ยคลิกขวาท่ี Icon Internet Access รูปกราฟ แล้วเลือก Open Network Sharing 

Center  

 

หรือไปท่ี Start -> Control Panel -> Network and Sharing Center ซึง่จะปรากฏหน้าตา่งขึน้มา ให้

คลิกขวาเลือกท่ี Local Area Connection แล้วเลือก Properties  
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 จากนัน้ ให้เลือก Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) แล้วเลือก Properties 

 

 จากนัน้ให้ด ูIP Address ท่ีปรากฏดงัภาพตวัอยา่ง แล้วนําไปกําหนดในช่อง Server IP Address ตาม

วิธีด้านบน  
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ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ 

 สําหรับท่านท่ีต้องการลงผลิตภณัฑ์เพ่ือใช้งานโปรแกรมตวัเตม็ สามารถโทรตดิตอ่ควิซอฟต์เทคท่ีเบอร์

โทรศพัท์ 095-650-9047, 095-650-9197 โดยไปท่ีเมนหูน้าท่ีพิเศษ (Utility) -> ลงทะเบียนผลิตภณัฑ์ 

(Registration)  โดยให้แจ้งจํานวนห้องท่ีต้องการใช้งาน พร้อม Machine ID ให้ทีมงาน และกรอกจํานวนห้อง 

พร้อมกรอก Release code ท่ีได้จากเราในชอ่งลา่งสดุ แล้วกดบนัทกึ 

 

 หากลงทะเบียนถกูต้อง จะแสดงข้อความว่า ลงทะเบียนเสร็จสมบรูณ์ ดงัภาพ 

 

 ให้ทําการปิดโปรแกรมแล้วเปิดขึน้มาใหม่ จากนัน้ Login เข้าระบบท่ีเมน ูผู้ใช้งาน (User)->เข้าสูร่ะบบ 

(Log-on) ด้วยรหสัของทา่น หรือรหสัเร่ิมต้นคือ username: system , password: 123  เม่ือเข้าสูร่ะแบบแล้ว ท่ี 

Status bar แถบด้านล่างหน้าจอโปรแกรมต้องแสดงคําว่า Registered ซึง่หมายถึงทําการลงทะเบียนถกูต้อง 
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สว่นที่ 2 : การเตรียมข้อมลูพืน้ฐาน 
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ก าหนดสิทธ์ิผู้ใช้งานโปรแกรม 

 ทา่นสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมโดยไปท่ีเมน ูผู้ใช้งาน (User) -> Log-on 

 

 จะปรากฏหน้าตา่งสําหรับเข้าสูร่ะบบ โดยในการเร่ิมต้นใช้งานครัง้แรก ให้ใช้ User id: SYSTEM , 

password: 123 เพ่ือเข้าสูร่ะบบ โดยทา่นสามารถเปล่ียนแปลงรหสัผา่น หรือสร้างข้อมลู User ใหมไ่ด้ภายหลงั  

(หากทา่นไมต้่องการให้ผู้ใช้งานอ่ืน เข้ามาใช้งานโปรแกรมในสว่นของสิทธ์ิผู้ดแูลระบบ ก็ต้องทําการเปล่ียนเป็น

รหสัผา่นอ่ืนๆ) 
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 เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูหลกั (Main data) -> ผู้ใช้โปรแกรม (User Info)

 

 จะแสดงหน้าข้อมลูผู้ใช้โปรแกรมซึง่จะมีข้อมลู User ตวัอยา่งแสดงให้ดดูงัภาพ 
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ระดับสิทธ์ิของ User ในระบบ มี 3 ระดับคือ 

1. ผู้จดัการ : เป็นผู้ดแูลระบบ มีสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงข้อมลูสําคญัในโปรแกรม เชน่ 

- การกําหนดข้อมลู และ รายละเอียดผู้ใช้โปรแกรม (User) และพนกังานได้ 

- การแก้ไขข้อมลูการใช้บริการของลกูค้า เป็นต้น 

- ออกรายงานสรุปยอดตา่งๆ 

- ทําการสํารองข้อมลูของระบบได้ 

- สามารถลบข้อมลูการดําเนินงานและเร่ิมระบบใหมไ่ด้ 

***แตไ่มส่ามารถทําการรับชําระเงิน , เปิด-ปิดกะได้ 

2. แคชเชียร์ : สามารถทํางานประจําวนั  จองห้อง เช็คอิน เช็คเอาท์ รับชําระเงินเงิน – คิดเงินคา่บริการ

จากลกูค้า (ดเูมนท่ีูเก่ียวข้องกบัการเงินได้) ทําการเปิด-ปิดกะ 

3.  พนกังานทัว่ไป : สามารถดขู้อมลูในระบบได้ โดยไมส่ามารถ 

- ไมส่ามารถทําการรับเงิน – คิดเงิน-ดเูมนท่ีูเก่ียวข้องกบัการเงินได้ 

- ไมส่ามารถสํารองข้อมลู และ เร่ิมระบบใหม่ 

- ไมส่ามารถแก้ไขข้อมลูผู้ใช้งานระบบ 

ปุ่มส าคัญในการเพิ่ม-แก้ไขข้อมูลต่างๆในโปรแกรมมีดังนี ้

 

- เพิ่ม [F4] : เม่ือกดปุ่ มเพิ่มหรือกดปุ่ ม F4 ท่ีคีย์บอร์ด ก็สามารถกรอกข้อมลูผู้ใช้งานโปรแกรมคน

ใหมไ่ด้ 

- บนัทกึ [F9] : หลงัจากท่ีทําการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลู และต้องการบนัทกึการเปล่ียนแปลงข้อมลูนัน้

ให้กดปุ่ ม บนัทกึ หรือปุ่ ม F9 ท่ีคีย์บอร์ด 
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- ยกเลิก [Esc] : สําหรับยกเลิกการเพิ่ม-การแก้ไขข้อมลู หลงัจากท่ีกดปุ่ มเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลู ให้กด

ปุ่ ม ยกเลิก หรือปุ่ ม Esc ท่ีคีย์บอร์ด 

- ลบ : สําหรับลบข้อมลูท่ีมีอยู่ในระบบ (ลบได้ครัง้ละ 1 รายการ) 

- แก้ไข [F2] : สําหรับแก้ไขข้อมลูท่ีมีอยูใ่นระบบ (แก้ไขได้ครัง้ละ 1 รายการ) 

ข้อมลูท่ีกําลงัเพิ่มหรือแก้ไขอยู ่จะมีสญัลกัษณ์   *  อยูด้่านหน้าแถวในตารางข้อมลู 

ข้อควรระวัง : ไม่ควรลบ User ช่ือล็อกอิน SYSTEM (ท่านสามารถแก้ไขรหัสผ่านได้) 

 ทา่นสามารถเพิ่ม – ลบ – แก้ไขข้อมลูผู้ใช้งานระบบได้ แต ่ห้าม!!! ลบข้อมลูผู้ใช้งานทิง้ทัง้หมด ต้องมี

อยา่งน้อย 1 User ท่ีมีหน้าท่ีเป็นผู้จดัการระบบเสมอ  มิฉะนัน้จะไมส่ามารถแก้ไขข้อมลูหลกั หรือทํางานสําคญั

ตามสิทธ์ิผู้จดัการได้ 
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จัดการข้อมูลกิจการ 

 ท่ีเมนขู้อมลูหลกั (Main Data) -> ข้อมลูกิจการ (Hotel Info) จะเป็นฟอร์มสําหรับแสดง และแก้ไข

ข้อมลูกิจการของทา่น ซึง่จะปรากฏบนรายงาน ใบเสร็จ บลิ ใบวางเงินมดัจํา และบนเอกสารจา่ยท่ีเก่ียวข้อง 

 

 เม่ือต้องการแก้ไขข้อมลู กดปุ่ มแก้ไข จากนัน้ทําการแก้ไขข้อมลู แล้วกดบนัทกึหรือยกเลิก 

 ทา่นสามารถกําหนดประเภทภาษี VAT ของกิจการทา่นได้ท่ีฟอร์มนี ้โดยจะมีผลตอ่การคํานวณราคา

และออกรายงานตา่งๆเชน่กนั ซึง่สามารถเลือกได้ 3 แบบคือ  ไมค่ดิภาษี,  ภาษีรวมใน และ ภาษีแยกนอก  ซึง่

ทา่นต้องกําหนดอตัราภาษีหากมีการคดิอตัราภาษี 

นอกจากนีท้า่นสามารถกําหนดโลโก้ของกิจการได้โดยการดบัเบิล้คลิกท่ีพืน้ท่ีวา่งด้านขวาของฟอร์ม 

(ณ บริเวณท่ีมีรูปตวัอยา่ง) และเลือกภาพท่ีต้องการ โดยภาพท่ีเลือกจะปรากฏเม่ือทา่นกดบนัทกึ  

ช่ือกิจการท่ีทา่นกําหนดในฟอร์มนี ้จะแสดงผลท่ี Title Bar ของโปรแกรม 
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จัดการข้อมูลประเภทห้องพัก 

ท่ีเมนขู้อมลูหลกั (Main Data) -> ประเภทห้องพกั (Room Type) จะเป็นฟอร์มสําหรับจดัการข้อมลู

ประเภทห้องพกั  ทา่นสามารถ เพิ่ม-แก้ไข-ลบ ประเภทห้องตามต้องการ โดยให้กําหนดอตัราคา่เข้าพกัรายวนั – 

รายเดือน(ถ้ามี), มดัจํา และคา่บริการสว่นเพิ่ม 

 

 

 
 

 

 

 หากมีการคิดอตัราคา่ห้องหลายระดบัราคาแยกตามลกูค้า-เอเยน่ต์ สามารถกําหนดระดบัราคาได้โดย 

เลือกประเภทห้องท่ีต้องการ แล้วเลือกปุ่ มระดบัราคาท่ีมมุขวาลา่ง โดยจะปรากฏหน้าตา่งขึน้มาให้กําหนดได้

ตัง้แตร่ะดบัท่ี 1-10 ซึง่เราจะสามารถกําหนดระดบัราคาท่ีต้องการให้ลกูค้า หรือเอเยน่ต์ได้ภายหลงั (อธิบายใน

หวัข้อจดัการข้อมลูเอเยน่ต์ และ จดัการข้อมลูลกูค้า) 

กําหนดระดบัราคา 
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จัดการข้อมูลห้องพกั 

ท่ีเมนขู้อมลูหลกั (Main Data) -> ห้องพกั (Room Info) จะเป็นฟอร์มสําหรับจดัการข้อมลูห้องพกั  

ทา่นสามารถ เพิ่ม-แก้ไข-ลบ ห้องพกั ทําการปิดให้บริการ-ซอ่มชัว่คราว, ทํา Allotment และ ทําความสะอาด

ห้องพกั 

 

รายละเอียดห้องพกัจะประกอบด้วย หมายเลขห้อง, ประเภทห้อง (เราได้กําหนดประเภทห้องพร้อมเรทรา

คาไว้ในหวัข้อก่อนหน้าแล้ว), หมายเหต(ุคําอธิบายเพิ่มเติม) และ สภาพห้อง ซึง่มี 2 สถานะคือ สกปรก และ

สะอาด  สภาพห้องจะเปล่ียนจากสะอาดเป็นสกปรกเม่ือลกูค้าทําการเช็คอินเข้าพกัในห้องพกัหมายเลขนัน้โดย

อตัโนมตัิ  เม่ือลกูค้าเช็คเอาท์แล้ว ห้องท่ีสภาพเป็นสกปรกจะไมพ่ร้อมให้ลกูค้าใหมเ่ช็คอิน  ดงันัน้ท่านต้องทํา

การเปล่ียนสภาพห้องในโปรแกรม หลงัจากท่ีแมบ้่านทําความสะอาดห้องเรียบร้อยแล้ว เพ่ือให้สามารถทําการ

เช็คอินได้อีกครัง้ 

แสดงข้อมลูห้องพกัทัง้หมด 

แสดงรายการวนัท่ีปิดให้บริการ และรายการ

จอง Allotment ของแตล่ะห้องพกั 

ปุ่ มเพิ่ม-แก้ไข-ลบข้อมลูวนัปิดบริการ และ Allotment 
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 วิธีการท าความสะอาดห้อง/เปล่ียนสถานะห้องในระบบเป็นสะอาด ต้องเข้ามาทําในหน้าตา่งนี ้โดย

สามารถทําได้ 2 วิธีคือ 

1. ถ้าต้องการทําความสะอาดทกุห้อง (เปล่ียนสภาพห้องทกุห้องเป็นสะอาด) :  

1.1 ให้กดปุ่ มทําความสะอาด ท่ีมมุขวาลา่ง หรือกด F10 ท่ีคีย์บอร์ด ในฟอร์มรายละเอียดห้องพกั 

1.2 ไปท่ี Tab Room Info แล้วเลือกปุ่ ม Clean Room  

2. ถ้าต้องการทําความสะอาดบางห้อง : ให้เลือกห้องท่ีต้องการทําความสะอาดในตารางบน  กดปุ่ มแก้ไข 

จากนัน้เปล่ียนสถานะเป็นสะอาด แล้วกดปุ่ มบนัทึก 

 วิธีการปิดให้บริการห้องพักชั่วคราว : เชน่ทําการซอ่ม หรืองดให้บริการ ซึง่จะทําให้ไมส่ามารถจองห้องท่ี

ปิดบริการตามชว่งวนัท่ีท่ีเรากําหนดไว้  มีวิธีคือ 

 

1. เลือกห้องท่ีต้องการปิดซ่อม-ปิดให้บริการท่ีตารางด้านบน (ในตวัอย่างเป็นห้อง 2103) ซึง่ห้องท่ีเลือกจะ

มีสญัลกัษณ์สามเหล่ียมด้านหน้า 

2. ด้านลา่งของหน้าจอจะมี 2 Tab ข้อมลู ให้เลือกวันท่ีปิดให้บริการ ก็จะเห็นรายการวนัท่ีปิดบริการ

ทัง้หมดของห้องท่ีเลือก โดยทา่นสามารถเพิ่ม-ลบ-แก้ไขได้ท่ีปุ่ มบนแถบด้านขวามือ  

เพ่ิม 
ลบ 
แก้ไข 
บนัทกึการเพิ่ม-แก้ไข 
ยกเลิกการเพิ่ม-แก้ไข 
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3. เม่ือกดเพิ่ม หรือแก้ไข ก็สามารถเลือกสาเหตกุารปิดให้บริการได้ (ชํารุด หรือปิดให้บริการ), ชว่งวนัท่ีท่ี

ปิดให้บริการ และหมายเหต-ุอธิบายเพิ่มเตมิ เชน่ ซ่อมแอร์ หรือ ทาสีใหม่ เป็นต้น 

4. จากนัน้กดปุ่ มบนัทกึหรือยกเลิกการบนัทกึข้อมลู 

 วิธีการท า Allotment (จองห้องไว้ให้เอเย่นต์ที่มีท าสัญญาไว้) 

 

1. เลือกห้องท่ีต้องการทํา Allotment จากตารางบน ห้องท่ีทําการเลือกจะมีสญัลกัษณ์สามเหล่ียม

ด้านหน้า (ในตวัอยา่งจะเป็นห้องหมายเลข 2509) 

2. ด้านลา่งเลือก Tab Allotment  ซึง่หากยงัไมมี่ข้อมลู Allotment ให้คลิกท่ีช่องข้อมลูใต้ช่ือเอเยน่ต์ และ

เลือกวนัท่ีเร่ิม-สิน้สดุ Allotment นวมถึงรายละเอียดอ่ืนๆ แล้วกดบนัทึก 

3. หากจะเพิ่มข้อมลูอ่ืนก็เลือกตรงข้อมลูก่อนหน้า แล้วกดลกูศรลง ก็จะสามารถเพิ่มข้อมลูอีกรายการได้ 

 

 

 

 

ลบ 

บนัทกึ 

ยกเลกิ 
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จัดการข้อมูลเที่ยวบนิ-เที่ยวเรือของแขก 

ท่ีเมนขู้อมลูหลกั (Main Data) -> เท่ียวบนิ (Flight) จะเป็นฟอร์มสําหรับจดัการข้อมลูเท่ียวบนิ-เท่ียว

เรือของแขกท่ีมาเข้าพกั สําหรับกรณีท่ีต้องการให้ทางโรงแรมรับสง่ไปยงัสนามบนิ-ทา่เรือ จะใช้บนัทกึตอนจอง 

 
 

จัดการประเภทการรับช าระเงนิ-รูปแบบการจ่ายเงนิ 

ท่ีเมนขู้อมลูหลกั (Main Data) -> รูปแบบการจา่ยเงินของลกูค้า (Receiving Type) จะเป็นฟอร์ม

สําหรับจดัการประเภทการรับชําระเงิน-รูปแบบการจา่ยเงินของลกูค้า ซึง่ระบบมีข้อมลูบางสว่นมาให้แล้ว 
. 
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จัดการข้อมูลประเภทบริการ 

ท่ีเมนขู้อมลูหลกั (Main Data) -> ประเภทบริการ (Service Type) จะเป็นฟอร์มสําหรับจดัการข้อมลู

ประเภทบริการของโรงแรมท่ีมีการเรียกเก็บเงินจากลกูค้า  ระบบมีข้อมลูตวัอย่างบางส่วนมาให้แล้ว 

ห้ามลบประเภทบริการ Daily Room Charge, Monthly Room Charge และ Deposit ไมอ่ยา่งนัน้จะ

ไมส่ามารถคิดคา่เข้าพกักบัลกูค้าได้ 

 

 ซึง่ประเภทบริการเสริมท่ีระบบเตรียมมาให้มีดงันี ้

รหสับริการ ช่ือบริการเสริม คําอธิบาย 
0. Daily Room Charge คา่ห้องพกัรายวนั (ห้ามลบ) 
1. Monthly Room Charge คา่ห้องพกัรายเดือน (ห้ามลบ) 
2. Deposit มดัจํา (ห้ามลบ) 
3. Additional Service บริการเสริมอ่ืนๆ 
4. Restaurant ภตัตาคาร, ห้องอาหาร 

ห้ามลบประเภทบริการรหัส 0,1,2  
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5. Transfer in บริการรถรับแขกมายงัโรงแรม 
6. Transfer Out บริการรถสง่แขกไปยงัสนามบนิ/ทา่เรือ/ทา่รถ 
7. Taxi บริการรถแท็กซ่ี 
8. Laundry บริการซกัแห้ง 
9. Fax out สง่แฟ็กซ์/โทรสาร 

10. Fax in รับแฟ็กซ์/โทรสาร 
11. Massage บริการนวด 
12. Tour ทวัร์ทอ่งเท่ียว 
13. Internet service บริการอินเตอร์เน็ต 
14. Car rental เชา่รถ 
15. Extra Room Charge คา่ห้องพิเศษ 
16. Miscellaneous คา่บริการเบด็เตล็ดอ่ืนๆ 
17. Com charge คอมชาร์จ 
18. Electricity คา่ไฟ (สําหรับลกูค้าท่ีพกัรายเดือน) 
19. Water Charge คา่นํา้ (สําหรับลกูค้าท่ีพกัรายเดือน) 
20. Collect call คา่โทรสะสม 
21. Gala Dinner งานเลีย้งอาหารค่ํา 
22. Pool Bar บาร์นํา้ริมสระนํา้ 
23. ABF American Breakfast (ชดุอาหารเช้าแบบอเมริกนั) 
24. Extra Bed เตียงเสริม 
25. Late Check out เช็คเอาท์ช้า-ออกเกินเวลา 
26. Room Discount สว่นลดคา่ห้อง 
27. Boat เรือ 
28. Service charge 10 % เซอร์วิสชาร์จ 
29. Laundry for bed sheet set คา่ซกัแห้งผ้าปเูตียง (กรณีท่ีแขกทําเตียงสกปรกมาก) 
30. Damage ความเสียหายอ่ืนๆภายในห้อง 
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จัดการข้อมูลกะท างานของพนักงาน 

ท่ีเมนขู้อมลูหลกั (Main Data) -> กะเวลาทํางาน (Work Shift) จะเป็นฟอร์มสําหรับจดัการข้อมลูกะ 

หรือรอบเวลาทํางานของพนกังานเก็บเงิน-แคชเชียร์ของโรงแรม   

สําหรับโรงแรมท่ีไมมี่กะ ให้ถือวา่มี 1 กะ โดยห้ามลบกะออกทัง้หมด ต้องมีกะในระบบอยา่งน้อย 1 กะ 

โดยกําหนดเวลาเร่ิม-สิน้สดุกะตามชว่งเวลาการทํางานของพนกังาน 
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จัดการข้อมูลเอเย่นต์ 

ท่ีเมนขู้อมลูหลกั (Main Data) -> เอเยน่ต์ (Agent) จะเป็นฟอร์มสําหรับค้นหา และจดัการข้อมลู

เอเยน่ต์ (ท่ีสง่ลกูค้ามาให้กบัทางโรงแรม) ซึง่ก่อนใช้งานระบบกบังานจริงควรเตรียมข้อมลูเอเยน่ต์ให้พร้อมก่อน 

การเพิ่มข้อมลูเอเยน่ต์ หากกรอกช่ือเอเยน่ต์เป็นภาษาองักฤษ ตวัอกัษรพิมพ์เล็กและอกัษรพิมพ์ใหญ่ 

จะถือเป็นข้อมลูท่ีแตกตา่งกนั ซึง่จะมีผลตอ่การค้นหาข้อมลูเอเยน่ต์ภายหลงั ดงันัน้ผู้ใช้งานระบบควรกรอก

ข้อมลูด้วยรูปแบบเดียวกนัหมด เชน่ ตวัพิมพ์เล็กทัง้หมด หรือ ตวัพิมพ์ใหญ่ทัง้หมด หรือ ตวัอกัษรแรกของทกุ

คําขึน้ต้นด้วยตวัพิมพ์ใหญ่ 

เชน่ thai agency, THAI AGENCY และ Thai Agency เป็นต้น (หากทา่นกรอกข้อมลูช่ือเอเยน่ต์ด้วย

ตวัพิมพ์ใหญ่ แตค้่นหาด้วยตวัพิมพ์เล็ก ก็จะไมพ่บข้อมลูท่ีต้องการ) 

 

 Payment Type หรือรูปแบบการจา่ยเงินคา่เข้าพกัของเอเยน่ต์ให้กบัโรงแรม มี 6 แบบคือ Cash 

(จา่ยเงินสดลว่งหน้า), Cash on Arrival (จา่ยเงินสดเม่ือมาถึงโรงแรมเพ่ือเข้าพกั), Cash on Departure 
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(จา่ยเงินสดตอนเช็คเอาท์ออกจากโรงแรม), Credit Term(เงินเช่ือ-จา่ยเงินภายหลงั), Deposit(มดัจําเงินไว้

ลว่งหน้า), Allotment   ซึง่หากเอเยน่ต์รายนีมี้รูปแบบเป็นจา่ยเงินภายหลงั-เงินเช่ือ ให้ทา่นกําหนดระยะเวลาท่ี

ให้เครดติ(จํานวนวนั) 

 ทา่นสามารถกําหนดระดบัราคาให้กบัเอเยน่ต์ได้ท่ีชอ่ง Price Level โดยระดบั 0 คือราคาทัว่ไป(ราคา

ปกติ ซึง่จะเป็นคา่เร่ิมต้น) โดยทา่นสามารถตัง้คา่ระดบัราคาห้องพกัได้ท่ีข้อมลูประเภทห้องพกั  

 การดขู้อมลู หรือแก้ไขรายละเอียดเอเยน่ต์ สามารถทําได้โดยการกดปุ่ ม Search Agent ด้านบน หรือ

กด F5 ท่ีคีย์บอร์ด ซึง่จะปรากฏหน้าตา่งค้นหาขึน้มาตามภาพ 

 

 ทา่นสามารถค้นหาเอเยน่ต์จากข้อมลูเอเยน่ต์ทัง้หมดได้ โดยพิมพ์ % ในชอ่งค้นหา หรือสามารถค้นหา

เอเยน่ต์ท่ีต้องการได้โดยการพิมพ์บางสว่นของช่ือเอเยน่ต์  เลือกข้อมลูท่ีต้องการแล้วกด OK 
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สว่นที่ 3 : งานประจําวนั – งานหลกั 
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อธิบายส่วนต่างๆของโปรแกรมไฮซีซันส 

 
. 

 

 

 

อธิบายปุ่ม/ไอคอนบน Function Bar 

 เพิ่ม  ย้ายห้อง 

 
แก้ไข  บนัทกึการใช้บริการของลกูค้า 

 
ลบ  ประวตัิการรับชําระเงิน 

 
ค้นหา  รับชําระเงิน 

 แสดงข้อมลู  แก้ไขเลขท่ีใบรับเงิน 

 เลือกข้อมลูแรก  แก้ไขข้อมลูแขก/ลกูค้า 

 เลือกข้อมลูก่อนหน้า  ลกูค้าเช็คอิน/เข้าพกั 

 เลือกข้อมลูถดัไป  ลกูค้าเช็คเอาท์/ออก 

 เลือกข้อมลูสดุท้าย  พิมพ์รายงาน 

 รายละเอียดห้องพกัลกูค้า  (เฉพาะใน Tab Company) เลือกห้องในกลุม่ 
 

 

1. ช่ือโปรแกรมและช่ือกิจการ 

2. เมนหูลกั 

3. แถบปุ่ มฟังก์ชนัตา่งๆ (Function Bar) 

4. แถบเลอืกมมุมองแสดงข้อมลู (Information Tab) 
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ท่ี แถบเลือกมุมมองแสดงข้อมูล (Information Tab) ประกอบไปด้วย 6 แถบดังนี ้

1. Company : เป็นแถบแสดงข้อมลูสําหรับการจอง – เข้าพกั – เช็คเอาท์แบบกรุ๊ปทวัร์ / บริษัท / กลุม่ 

(ให้ทําทกุขัน้ตอน/ทกุกิจกรรมแบบกลุม่ท่ี Tab นี)้ 

 

ทกุงานท่ีเป็นของกลุม่/กรุ๊ปทวัร์ให้ทําใน Tab Company ทัง้หมด ซึง่จะมีทัง้หมด 5 งานคือ 

1. จองห้อง 

2. ลกูค้า Check-in 

3. คิดคา่บริการเพิ่มเติม และบนัทกึมดัจํา 

4. รับชําระเงิน 

5. ลกูค้า Check-out 

 

1 - แสดงรายช่ือกรุ๊ปทวัร์ที่เข้าพกั 

2 - แสดงรายการห้องของกรุ๊ปทวัร์ที่เลอืกในช่อง 1 

3 – แสดงวนัท่ี/คืนเข้า

พกัของห้องทีเ่ลอืกใน

ช่อง 2 

ปุ่ มสาํหรับเพิ่ม-แก้ไข-ลบรายการห้องใน

กลุม่/กรุ๊ปทวัร์, รับเงิน, เช็คอิน, เช็คเอาท์ 

ของห้องในกลุม่ 

ปุ่ มสาํหรับเพิ่ม-แก้ไข-ลบรายช่ือกลุม่/กรุ๊ปทวัร์, 

รับเงิน, เช็คอิน, เช็คเอาท์ แบบทัง้กลุม่ 

มี Tab จองและเข้าพกัของรายการแขกสมาชิกของกลุม่/กรุ๊ปทวัร์ที่พกั
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2. Reservation : เป็นแถบแสดงข้อมลูการจองห้องพกัแบบรายคน/เด่ียวทัง้หมด  

 

 

 

 

 

รายการวันที่/จ านวนคืน

เข้าพกัของรายการจอง

ในช่อง 1 1 – แสดงรายการจองห้องพกั 

พร้อมรายละเอียดการจอง 

ปุ่ มสาํหรับเพิ่ม-แก้ไข-ลบการจองห้องของลกูค้าแบบเดี่ยว/รายคน 

และปุ่ มบนัทกึการใช้บริการ, รับเงิน, เช็คอิน 
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3. Guest in House : เป็นแถบแสดงข้อมลูของแขกท่ีกําลงัเข้าพกัในโรงแรมขณะนี ้(แขกท่ีเช็คอินแล้ว

ยงัไมไ่ด้เช็คเอาท์) 

 

 

 

  

รายการวันที่/จ านวนคืน

เข้าพกัของห้องที่เลือก

จากช่อง 1 

1 – แสดงรายการห้อง และรายชื่อ

แขกที่ก าลังเข้าพกัอยู่ในขณะนี ้

ปุ่ มสาํหรับแก้ไขข้อมลู ย้ายห้อง บนัทกึการใช้บริการ รับเงิน ดู

ประวตัิการรับชําระเงิน เช็คเอาท์ 

แสดงข้อมลูเงินมดัจํา คา่ห้องที่ยงัไมไ่ด้

ชําระเงิน คา่บริการท่ียงัไมไ่ด้ชําระเงิน และ

คา่ใช้จา่ยทัง้หมดทีย่งัไมไ่ด้ชําระเงิน 
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4. Check out : เป็นแถบแสดงรายช่ือแขก และห้องพกัท่ีจะต้องเช็คเอาท์ออกจากโรงแรมตามวนัท่ีท่ีเรา

เลือก 

 

 

มีปุ่ มเช็คเอาท์สาํหรับแขกทีเ่ช็คเอาท์เรียบร้อยแล้ว 

และสามารถออกรายงานลกูค้าถงึกําหนดออกได้ 

เลอืกวนัท่ีที่ต้องการดรูายช่ือลกูค้าที่จะต้องเช็คเอาท์ ณ วนัท่ีนัน้ 

1 – แสดงรายการห้อง และรายชื่อแขกที่

จะต้องเชค็เอาท์ออก ณ วันที่ที่เลือก 
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5. Room Info : สําหรับแสดงรายละเอียดห้องพกัแยกตามประเภทห้อง ตามวนัท่ีท่ีเราต้องการ โดย

สามารถทําความสะอาดห้องพกัทกุห้องได้ท่ีปุ่ ม Clean Room ใน Tab นีด้้วย 

 

- Total หมายถึง   จํานวนห้องทัง้หมด 

- Booking หมายถึง   จํานวนห้องท่ีมีการจองห้อง 

- In House หมายถึง   จํานวนห้องท่ีแขกกําลงัเข้าพกัอยูใ่นขณะนี ้

- Dirty หมายถึง   จํานวนห้องสกปรก (ห้องท่ีแขกเช็คเอาท์แล้วยงัไมไ่ด้ทําความสะอาด) 

- Out of Service หมายถึง   จํานวนห้องท่ีปิดให้บริการ 

- Out of Order หมายถึง   จํานวนห้องท่ีปิดซ่อม 

- Vacant หมายถึง   จํานวนห้องวา่งท่ียงัไมมี่แขกเข้าพกั 
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6. Room Status : แสดงสถานะของห้องพกัตามประเภทห้อง โดยเร่ิมจากวนัท่ีท่ีเลือก 

 

 

 

 

 

 

 

เลอืกวนัท่ี และ ประเภทห้องที่ต้องการ แล้วกดปุ่ ม Check 

แสดงรายการห้องในประเภทที่เลือก เร่ิมจากช่วงวันที่

ที่ก าหนด ว่ามีแขกเข้าพกัหรือไม่  เมื่อเอาเมาส์ชีท้ี่

แถบแสดงข้อมูล จะมีรายละเอียดอื่นๆแสดงให้ดูคอื 

1. ชื่อแขกเข้าพัก 

2. ชื่อเอเย่นต์ 

3. จ านวนผู้ใหญ่-เด็กในห้อง 

4. ช่วงวนัที่ที่เข้าพกั 
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เร่ิมงาน – การเข้าสู่ระบบและเปิดกะ 

 
 

งานประจ าวันส าหรับแคชเชียร์/พนักงานเก็บเงนิ/ฟรอนท์ มีขัน้ตอนหลักดังต่อไปนี ้
 

 
 

(ตามแผนผังจะมีต้องท า 2-7 ทุกวัน และท า 8 ส าหรับกะกลางคืน/สิน้วัน) 
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1. เร่ิมงาน – ล็อกอินและเปิดกะ 
2. ทํางานประจําวนั 

2.1 จองห้อง 
2.2 ลกูค้าเช็คอิน  
2.3 รับมดัจํา และ บนัทกึการใช้บริการเพิ่มเตมิ 
2.4 รับชําระเงินจากลกูค้า (กรณีจา่ยเงินสด) 
2.5 ลกูค้าเช็คเอาท์ออก 
2.6 วางบลิลกูหนี ้(กรณีเครดติ) 
2.7 งานประจําวนัอ่ืนๆ 

3. ปิดกะ 
4. (สําหรับกะกลางคืน) ทํา Night Audit และพิมพ์รายงาน 
5. (สําหรับกะกลางคืน) สํารองข้อมลู 

 
 

 เปิดกะ 

ผู้ ท่ีสามารถเปิดกะได้ ต้องเป็นพนกังานแคชเชียร์/พนกังานเก็บเงินเทา่นัน้ โดยมีขัน้ตอนคือ 

1. Login ด้วย username , password ท่ีมีสิทธ์ิการใช้โปรแกรมแบบแคชเชียร์ ท่ีเมน ูuser -> log on (ถ้า 

login ไมไ่ด้ ให้ปิดโปรแกรมแล้วเปิดใหม่) 
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2. เปิดกะท่ีเมน ูผู้ใช้(user) -> เปิดกะ(Open Work Shift) จากนัน้กรอก username และ รหสัผา่น แล้วจะ

ปรากฏหน้าตา่งให้เลือก Cashier ID ช่ือของตวัเอง, เลือกกะท่ีทํางาน  Shift Time และกรอกเงินทอน

ในชอ่ง Change Money 
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การจัดการลูกค้าที่มาแบบกลุ่ม/กรุ๊ปทัวร์ 

แบบกลุ่ม/กรุ๊ปทวัร์ (กรณีที่ลูกค้ามาเป็นกลุ่ม) : เชน่ลกูค้ามาพร้อมกนั จองหลายห้อง แต่

ต้องการออกบิลเดียว ชําระเงินรวมกนั  การทํางานแบบกลุม่จะสะดวกกว่ามาบนัทกึทีละคน  ซึง่การทํางานจะ

อยูท่ี่ Tab Company  (ให้ทําทกุขัน้ตอน/ทกุกิจกรรมแบบกลุม่ท่ี Tab นี)้  
Tool Bar สาํหรับการจอง, รับเงิน, check-in, check-out แบบกลุม่ 

 

 
(ช่อง 1) รายช่ือกลุม่/กรุ๊ปท่ีเข้าพกั 

   
เป็น Tab สาํหรับข้อมลูรายห้องในกลุม่ มี Reservation (ห้องที่จองในกลุม่), 
Guest in House (แขกในกลุม่/กรุ๊ปทวัร์ที่กําลงัเข้าพกั) 

 
 
 

(ช่อง 3) วนัท่ี/คืนทีท่ัง้หมด
ทีเ่ข้าพกัของห้องทีเ่ลอืกใน

ช่อง 2 ด้านซ้าย 
Tool Bar สาํหรับ Tab Reservation (ห้องที่จองในกลุม่) 

 
 

Tool Bar สาํหรับ Tab Guest in House (แขกในกลุม่/กรุ๊ปทวัร์ที่กําลงัเข้าพกั) 

 
 
 

(ช่อง 2) รายการห้องที่เข้าพกัของกลุม่/กรุ๊ปท่ีเลอืกในช่อง 1 
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 จองห้องพัก 

ก่อนท่ีลกูค้าจะเช็คอินเข้าพกัได้ ไมว่า่จะเป็นการจองลว่งหน้าหรือWalk in ก็ต้องทําการจองห้องพกั

ก่อนเสมอ ซึง่สามารถจองได้ 2 รูปแบบคือ แบบกลุม่/กรุ๊ปทวัร์ หรือ แบบรายคน/เด่ียว 

1. เพิ่มข้อมูลกรุ๊ปทัวร์/กลุ่มแขกเข้าพัก : เลือก Tab Company แล้วคลิกปุ่ มเพิ่ม จาก Toolbar ของ

กรุ๊ป จะแสดงหน้าตา่งดงัภาพ 

 
 

1.1 เลือกลูกค้า :  โดยกดท่ีปุ่ ม [ … ]  ด้านหลงั จะปรากฏหน้าตา่งข้อมลูแขก/ลกูค้า  

ถ้ากลุม่/กรุ๊ปนี ้ไกด์หรือเอเย่นต์พามา ให้ใสช่ื่อลกูค้าเป็นช่ือไกด์ หรือหวัหน้าคณะ  หรือหากเป็นกรุ๊ป

เท่ียวเองให้หาหวัหน้ากลุม่ 1 คนมาเป็นตวัแทนใสช่ื่อกลุม่  

กรณีเป็นลกูค้าเก่า ท่ีเคยเข้าพกัและมีข้อมลูอยูใ่นระบบแล้ว สามารถค้นหารายช่ือได้โดยการกดปุ่ ม 

Search Guest หรือกด F5 ท่ีคีย์บอร์ด แล้วค้นหาด้วยช่ือลกูค้า (หากเก็บข้อมลูช่ือลกูค้าด้วยภาษาอะไร ต้อง

ค้นด้วยภาษานัน้ โดยหากเป็นภาษาองักฤษ ต้องใช้ตวัพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ให้ตรงกนั) 
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กรณีเป็นลกูค้าใหม่  หรือเป็นลกูค้าเก่าท่ียงัไมมี่ข้อมลูระบบ/ค้นหาไมเ่จอ ให้ถือเป็นลกูค้าใหม ่โดยทํา

การเพิ่มข้อมลูลกูค้าโดยกดปุ่ ม Add แล้วใสร่ายละเอียดลกูค้า จากนัน้กดปุ่ ม Post เพ่ือบนัทึก 

 

 เม่ือทําการเลือกข้อมลูลกูค้าเก่า หรือเพิ่มข้อมลูลกูค้าใหมเ่ข้าสูร่ะบบเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกปุ่ ม 

Booking หรือกด F10 ท่ีคีย์บอร์ด เพ่ือดงึข้อมลูลกูค้าท่ีเลือกไปใสใ่นข้อมลูกลุม่/กรุ๊ปทวัร์ 

1.2 เลือกเอเย่นต์ : โดยกดท่ีปุ่ ม [ … ]  ด้านหลงั จะปรากฏหน้าตา่งข้อมลูเอเย่นต์  ซึง่หากเป็นกลุม่ท่ี

เท่ียวด้วยตนเอง/Walk in ก็ให้เลือกช่ือเอเยน่ต์เป็น Walk in  

1.3 เลือกวันท่ีจอง , วันที่เข้าพัก , จ านวนคืนท่ีต้องการเข้าพัก และ วันออก 

1.4 เลือกเที่ยวบิน (ถ้าลูกค้าต้องการให้ไปรับท่ีสนามบิน/ท่าเรือ) 

1.5 เลือกแบบห้องท่ีลูกค้าต้องการ 

1.6 กรอกหมายเหตุ (ถ้ามี) 

1.7 กดปุ่มบันทกึ ถ้าต้องการยืนยนัการสร้างกลุม่/กรุ๊ปทวัร์  หรือกดปุ่มยกเลิก หากต้องการยกเลิก 

ปุ่ มค้นหาข้อมลูลกูค้า 
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เม่ือบนัทึกแล้วข้อมลูท่ีเพิ่ม(ลา่สดุ) จะแสดงในตารางบนใน Tab Company ณ ตําแหนง่บนสดุดงัภาพ 

โดยตารางนีจ้ะแสดงทกุกลุม่/กรุ๊ปทวัร์ท่ีทําการจอง-เข้าพกัอยู ่ณ ปัจจบุนั (ภาพตวัอย่างมีการเพิ่มข้อมลูกลุม่แค่

ข้อมลูเดียว จงึแสดงแคร่ายการเดียวท่ีเพิ่งเพิ่มลงไป) 

 

2. เลือกห้องเพื่อท าการจอง : โดยกดปุ่ ม  ท่ี Toolbar ของกลุม่/กรุ๊ปทวัร์  ซึง่จะปรากฏรายการ

ห้องทัง้หมดตามประเภทห้องท่ีกําหนดไว้ตอนเพิ่มกลุม่ และสถานะห้องทัง้หมดตามช่วงวนัท่ี 

เลือกห้องท่ีต้องการจองให้กรุ๊ปทวัร์/กลุม่นัน้ โดยการคลิกถกูท่ีชอ่งส่ีเหล่ียมหน้าหมายเลขห้อง หากห้อง

ไมว่า่ง จะมีสญัลกัษณ์รูปมือเขียนหนงัสือขึน้อยู่ ณ วนัท่ีใด หมายถึงห้องนัน้ถกูจองแล้ว ณ วนัท่ีนัน้   ดงันัน้ให้

เลือกจองห้องท่ีเป็นช่องวา่ง 
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หลงัจากเลือกห้องแล้วให้กดปุ่ มบนัทึก ซึง่ใน Tab Reservation ด้านลา่ง จะขึน้รายการห้องท่ีเลือกใน

ตารางชอ่ง 2 (ในส่ีเหล่ียมสีแดง) ดงัภาพด้านลา่ง  

 

เลอืกทัง้หมด 

ไมเ่ลอืกทัง้หมด 

บนัทกึ 
ยกเลกิ 
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ซึง่จะดจํูานวนคืนท่ีจองไว้ และรายละเอียดของแตล่ะห้อง วา่จองไว้ก่ีคืน ได้ท่ีตารางท่ี 3 ทางด้านขวาลา่ง 

(ส่ีเหล่ียมสีเขียว)  เม่ือทําการจองแล้ว จะแสดงข้อมลูการจองห้องท่ี Tab   Reservation, Room Info และ 

Room Status เชน่กนั 

 

 ลูกค้าเข้าพัก / เช็คอิน  
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กรณีลกูค้าเช็คอินรายกลุม่/ทัง้กรุ๊ปทวัร์ :  

 

1. ท่ี Tab Company  ให้ทําการเลือก กลุม่ท่ีต้องการเช็คอินในตารางด้านบน แล้วกดปุ่ มเข้าพกั  

2. จากนัน้จะมีหน้าตา่งยืนยนัหมายเลขห้องเข้าพกั ถ้าลกูค้าเข้าพกัจริงในห้องท่ีจองไว้ ก็คลิกถกูท่ี

ชอ่งเลือกด้านหน้าห้องท่ีจะเช็คอิน แล้วกดปุ่ มเคร่ืองหมายถกูด้านบน (แตถ้่ามีห้องไหน

เปล่ียนแปลง ก็ให้กลบัไปแก้ไขท่ี Tab Company ท่ีปุ่ มเลือกห้องเพ่ือทําการเปล่ียนห้องจอง     

โดยคลิกเคร่ืองหมายถกูหน้าห้องท่ีไมต้่องการออก แล้วคลิกถกูเพ่ือเลือกห้องใหม ่แล้วบนัทกึ) 

3. เม่ือเช็คอินแล้ว ข้อมลูห้องนัน้ใน Tab Reservation จะย้ายไปอยูท่ี่ Tab Guest in House  

 

กรณีลกูค้าในกลุม่เช็คอิน/เข้าพกัไมพ่ร้อมกนั :  

 

1. ท่ี Tab Company ให้ทําการเลือกกลุม่ท่ีต้องการ จากนัน้เลือก Tab Reservation ด้านลา่ง แล้ว

เลือกห้องของลกูค้าในกลุม่ท่ีจะเช็คอิน แล้วกดปุ่ มเข้าพกั   

2. จากนัน้จะมีหน้าตา่งยืนยนัหมายเลขห้องเข้าพกั ถ้าลกูค้าเข้าพกัจริงในห้องท่ีจองไว้ ก็คลิกถกูท่ี

ชอ่งเลือกด้านหน้าห้องท่ีจะเช็คอิน แล้วกดปุ่ มเคร่ืองหมายถกูด้านบน (แตถ้่าห้องนัน้เปล่ียนแปลง 

ก็ให้กลบัไปแก้ไขท่ี Tab Company   คลิกปุ่ มเลือกห้องเพ่ือทําการเปล่ียนห้องจอง     โดย

คลิกเคร่ืองหมายถกูหน้าห้องท่ีไมต้่องการออก แล้วคลิกถกูเพ่ือเลือกห้องใหม ่แล้วบนัทกึ) 

3. เม่ือเช็คอินแล้ว ข้อมลูห้องนัน้ใน Tab Reservation จะย้ายไปอยูท่ี่ Tab Guest in House  

 

ยกเลิกเช็คอิน : หากท าเช็คอินผิดให้ไปท่ีเมนู ข้อมูล(Record) -> ยกเลิกเช็คอิน(Cancel Check in) 
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 บันทกึการใช้บริการเสริมของลูกค้าแต่ละห้อง : เพ่ือลงบญัชีคา่บริการค้างชําระของลกูค้า 

หากลกูค้าต้องการชําระเงินทนัที ให้ทํารับชําระเงินโดยเลือกรายการการใช้บริการท่ีต้องการได้เลย แต่

ถ้าต้องการชําระเงินตอนเช็คเอาท์ออก ก็สามารถทํารับเงินและเคลียร์คา่ใช้จา่ยทีเดียวก่อนเช็คเอาท์ได้

เชน่กนั  ซึง่บริการท่ีลกูค้าจะสามารถใช้ได้นัน้ เราได้ทําการกําหนดไว้ตอนเตรียมข้อมลูหลกั (ข้อมลู

ประเภทบริการ เชน่ เตียงเสริม , อาหาร, รถรับสง่, สปา-นวด, ซือ้ทวัร์ทอ่งเท่ียว และอ่ืนๆ) 

1. ท่ี Tab Company เลือกกลุม่/กรุ๊ปทวัร์  แล้วเลือก Tab Guest in House เพ่ือเลือกห้องของแขกในกลุม่

ท่ีต้องการบนัทกึการใช้บริการ  แล้วกดปุ่ มบนัทึกการใช้บริการของลกูค้า   แล้วเลือกหมายเลข

ห้องท่ีต้องการจากรายการห้องท่ีมีแขกเข้าพกัทัง้หมดในปัจจบุนั  กด OK  ก็จะปรากฏหน้าตา่งบนัทกึ

การใช้บริการดงัภาพ 
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2. ท่ีตารางด้านซ้ายมือจะเป็นตารางบนัทึกรายการบริการเสริมท่ีใช้ทัง้หมด : ให้ทําการเพิ่มโดยคลิก Add 

ท่ีปุ่ มด้านลา่งตาราง แล้วกรอกข้อมลูตอ่ไปนี ้:           -    Service name : เลือกบริการท่ีลกูค้าใช้                

-     Date : เลือกวนัท่ีใช้บริการ                                 -    Rate : กําหนดอตัราคา่บริการ                              

- Post : หากต้องการให้คิดเงินทนัท่ีท่ีบนัทกึรายการ ไมต้่องรอคิดเงินตอนทํา Night Audit ก็ให้คลิก

ถกูท่ี Post ซึง่หากคิดคา่บริการทนัที ยอดเงินก็จะแสดงท่ี Tab Guest in House ในชอ่ง Service 

unpaid ของข้อมลูห้องนัน้ๆ 

จากนัน้กดปุ่ ม Post เพ่ือทําการบนัทึก ซึง่ระบบจะแสดงยอดเงินท่ียงัไมไ่ด้ชําระในชอ่ง Unpaid ซึง่หาก

รับชําระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเปล่ียนแปลงคา่ในช่อง Unpaid จะเปล่ียนเป็น 0  

อธิบายเพิ่มเตมิ : หากลกูค้าพกัหลายวนั แล้วต้องการใช้บริการเสริมทกุวนัก็ให้เพิ่มรายการตามจํานวน

วนัท่ีต้องการใช้บริการ เชน่ พกั 3 วนั และต้องการเตียงเสริมทกุวนั ก็เพิ่ม 3 รายการ โดยเลือกวนัท่ีใช้บริการให้

ถกูต้อง 

คา่ห้องพกั (แสดงเป็นรายคืน) 
บริการเสริมของห้องที่เลอืก และ คา่บริการ 

รายละเอียดห้อง 
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 การท ารับช าระเงนิ / รับเงนิมัดจ า : เม่ือกลุม่ลกูค้าชําระเงิน ไมว่า่จะเป็นกรณีลกูค้าจองแล้ว

จา่ยเงินเลย หรือจา่ยเงินภายหลงั (แตทํ่าชําระรวมกนัเป็นกลุม่) ก็สามารถทําได้ตามขัน้ตอนตาม

ตอ่ไปนี ้

1. กดปุ่ มรับเงินท่ี Toolbar ด้านบนสําหรับกลุม่   จากนัน้จะปรากฏรายการกรุ๊ปทวัร์ทัง้หมด ให้ทํา

การเลือกกรุ๊ปท่ีต้องการ แล้วกด OK 

 
2. ทําการบนัทกึรับเงินท่ีฟอร์มรับชําระเงินท่ีปรากฏขึน้มา 
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กรณีรับเงินมัดจ า 

1. ให้กรอกจํานวนเงินท่ีมดัจําในชอ่ง Deposit  กบัช่อง Cash (เป็นชอ่งท่ีบนัทกึจํานวนเงินสดท่ีรับมา) 

แล้วกดบนัทึกท่ีปุ่ มเคร่ืองหมายถกู   

 

2. แล้วพิมพ์ใบรับเงินมดัจําโดยกดปุ่ ม printer อนัท่ีสอง (Print Deposit Receipt) ให้ลกูค้า โดยลกูค้า

ต้องนําใบรับเงินมดัจํามาย่ืนตอนเช็คเอาท์ออกเพ่ือคืนเงินมดัจํา 

3. บนัทกึบริการ : โดยไปท่ี Tab Company แล้ว ดท่ีู Tab Guest in House -> เลือกห้องท่ีต้องการ แล้ว

กดปุ่ มบนัทกึการใช้บริการของลกูค้า   เม่ือปรากฏหน้าตา่งบนัทกึบริการก็ให้เพิ่มรายการบริการ 

โดย Add แล้วเลือกประเภท Deposit จากนัน้กรอกจํานวนเงินมดัจําท่ีรับไว้ และ คลิกถกูด้านหน้าท่ี

ชอ่ง Post แล้วบนัทกึ 

กรณีรับช าระเงนิค่าห้องหรือค่าบริการเสริม (สําหรับลกูค้าท่ีจ่ายลว่งหน้า และจา่ยตามปกติ) 

1. เลือกรายการท่ีจะรับชําระเงิน : โดยท่ีฟอร์มรับเงิน ให้เลือกปุ่ ม  (Select Items) ซึง่จะปรากฏ

หน้าจอรายการคา่ใช้จา่ยของลกูค้ารายนัน้  จากนัน้ให้ทําการเลือกรายการท่ีต้องการชําระเงินโดยการ

คลิกถกูท่ีชอ่งเลือกหน้าสดุตามภาพตวัอยา่ง (ถ้าลกูค้าชําระบางรายการ ก็เลือกแคร่ายการท่ีต้องการ 

แตถ้่าลกูค้าจะเช็คเอาท์ออก ต้องชําระเงินทกุรายการท่ีค้างชําระ) 

บนัทกึ พิมพ์ใบรับเงินมดัจํา 
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2. จากนัน้ให้บนัทกึรายการท่ีเลือกโดยคลิกปุ่ มถกูสีแดงด้านบน (ถ้าต้องการยกเลิกการเลือกรายการกด

ปุ่ มวงกลมขีดฆ่าสีแดงด้านบน)  รายการท่ีเลือกจะปรากฏในตารางด้านล่างของหน้าตา่งรับชําระเงิน  

3. เลือกรูปแบบการชําระเงิน :  

- ชําระด้วยเงินสด : ให้กรอกจํานวนเงินท่ีรับมาในช่อง Cash 

- ชําระด้วยบตัรเครดติ : ให้กรอกข้อมลูตอ่ไปนี ้

1. ชอ่ง Credit card : กรอกจํานวนเงินท่ีจะรับชําระ 

2. ชอ่ง Plus : ให้ใส ่% สําหรับคา่ธรรมเนียมบตัรเครดติ (เม่ือใสเ่ลขท่ีชอ่งหลงั โปรแกรมจะ

คํานวณเป็นตวัเงินมาใสใ่นช่องหน้าให้เอง) 

3. ชอ่ง Card name : เลือกช่ือบตัรเครดิต 

4. ชอ่ง Card No : หมายเลขบตัรเครดิต 

 

 

เม่ือกรอกข้อมลูการชําระเงินของลกูค้าแล้ว  ท่ีชอ่ง Total และ Net จะแสดงรายละเอียดยอดเงินท่ีต้องชําระรวม  

ยอดคา่บริการ-คา่ห้องพกั 

ยอดเงินรวมทัง้หมด(รวมคา่ธรรมเนียมตา่งๆ) 
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4. กดปุ่ ม Save (หรือ F9 ท่ีคีย์บอร์ด) เพ่ือบนัทกึการรับชําระเงิน จากนัน้ให้ออกใบเสร็จรับเงิน โดย

คลิกปุ่ ม printer อนัแรก (Print Receipt) เพ่ือทําการพิมพ์ 

 

 

หมายเหตุ : ทา่นสามารถดปูระวตัิการรับชําระเงินของแขกได้โดย 

- กรณีลกูค้ายงัไมเ่ช็คอิน : ท่ี Tab Company ตรง Tab ยอ่ย Reservation ให้เลือกปุ่ ม Receiving 

History/ประวตัิการรับชําระเงิน  

- กรณีลกูค้าเช็คอินเข้าพกัแล้ว : ท่ี Tab Company ตรง Tab ยอ่ย Guest in House ให้เลือกปุ่ ม 

Receiving History/ประวตัิการรับชําระเงิน  

ซึง่จะแสดงหน้าตา่งประวตักิารรับชําระเงินของแขกห้องนัน้ดงัภาพ 
รายละเอียดใบเสร็จ/ใบรับเงิน และ

รูปแบบการชําระเงินของลกูค้า 
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ส าหรับการยกเลิกเอกสารรับช าระเงิน / ยกเลิกการรับเงนิ / Void : สามารถทําได้โดยเลือกรายการ

ใบเสร็จท่ีจะยกเลิกจากตารางแสดงรายการใบเสร็จทัง้หมดทางด้านซ้าย แล้วกดปุ่ มยกเลิกเอกสารรับชําระเงิน

ด้านบน   

 ลูกค้าเช็คเอาท์ /ออก : ลกูค้าจะสามารถเช็คเอาท์ออกได้เม่ือทําการชําระเงินคา่ห้องและ

คา่บริการเสริมทัง้หมดเรียบร้อยแล้ว (เม่ือลกูค้าเช็คเอาท์ออกแล้ว สถานะห้องจะเปล่ียนเป็นสกปรก) 

 โดยสามารถตรวจสอบห้องท่ีต้องเช็คเอาท์ได้ตามหลายวิธี 

1. ท่ี Tab Company ท่ี Tab ยอ่ย Guest in House : ห้องท่ีจะเช็คเอาท์ออก จะมีสถานะเป็นรูป  

หรือจะดจูากวนัท่ีต้องออก-เช็คเอาท์ในตารางในช่อง Departure ได้เชน่กนั 

รายการใบเสร็จทัง้หมด 

พร้อมวนัท่ีรับชําระเงิน 

รายละเอียด/รายการคา่บริการตา่งๆในใบเสร็จรับเงิน 

พิมพ์ใบเสร็จรับเงินท่ีเลอืก 
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2. ท่ี Tab Check out  เลือกวนัท่ีท่ีต้องการตรวจสอบห้องท่ีต้องเช็คเอาท์ออก แล้วกดปุ่ ม Check 

กรณีลกูค้าในกลุม่/กรุ๊ปทวัร์เช็คเอาท์ออกพร้อมกนั 

ท่ี Tab Company ให้เลือกกลุม่/กรุ๊ปทวัร์ท่ีต้องการ จากนัน้กดปุ่ มกรุ๊ปทวัร์เช็คเอาท์  ท่ีแถบปุ่ ม

ด้านบน แล้วกดยืนยนั (หากลกูค้ายงัชําระคา่ห้องและคา่บริการเสริมไมค่รบ จะมีการเตือนขึน้มาและ

ไมส่ามารถเช็คเอาท์ได้) 

กรณีลกูค้าในกลุม่/กรุ๊ปทวัร์เช็คเอาท์ออกไมพ่ร้อมกนั   

ท่ี Tab Company ให้เลือกกลุม่/กรุ๊ปทวัร์ท่ีต้องการ แล้วใน Tab ยอ่ย Guest in House ให้เลือกห้องท่ี

ต้องการเช็คเอาท์ออก แล้วกดปุ่ มเช็คเอาท์  ท่ีแถบปุ่ มของ Tab ยอ่ยนัน้ (หากลกูค้ายงัชําระคา่

ห้องและคา่บริการเสริมไมค่รบ จะมีการเตือนขึน้มาและไมส่ามารถเช็คเอาท์ได้) 

หมายเหตุ : กรณีลกูค้าเช็คเอาท์ออกช้า หรือมีคา่ปรับจากความเสียหายใดๆในห้อง  ให้ทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนี  ้

1. บนัทกึบริการเสริมของห้องของแขก โดยเพิ่ม Late Check out (หากเช็คเอาท์ออกช้า) หรือ Damage 

(สําหรับความเสียหายอ่ืนๆ) โดยกําหนดคา่ปรับ-คา่เสียหาย, วนัท่ี และบนัทกึ 

2. ทํารับชําระเงินให้เรียบร้อยก่อนลกูค้าเช็คเอาท์ 

 คืนเงนิมัดจ า : ก่อนลกูค้าจะเช็คเอาท์   ตรวจสอบใบรับเงินมดัจําจากลกูค้า (อาจจดบนัทึกไว้ใน

สมดุแล้วให้ลกูค้าเซ็นรับเงินคืน)  แล้วไปท่ีTab Guest in house เลือกปุ่ ม Receiving (รับเงิน)  

ให้กดปุ่ ม Deposit Refund  แล้วบนัทึก  จากนัน้คืนเงินมดัจําให้ลกูค้า 

 คืนเงนิ (กรณีคิดค่าบริการผิด) : ท่ีTab Guest in house เลือกปุ่ ม Receiving (รับเงิน)  ให้

กดปุ่ ม Refund แล้วเลือกบริการท่ีจะยกเลิกการคิดเงินเพ่ือคืนเงินคา่บริการนัน้  จากนัน้กดบนัทกึ แล้ว

ทําการคืนเงืนตามจํานวนคา่บริการท่ีแสดงในช่อง Total ให้ลกูค้า 

การจัดการลูกค้าที่มาแบบรายคน/เดี่ยว 

 จองห้องพัก 



 

 [HIGH-SEASONS MANUAL BY QSOFTTECH.COM 
คู่มือใช้งานโปรแกรมบริหารงานโรงแรม“ไฮซีซันส”] 

57 
 

 

    

 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ าหน่ายและพฒันาซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 

Tel: 099-454-4650, 099-414-6540  E-mail: QSofttechCenter@gmail.com  LINE: Pangeline , BlissfulPluem 

ก่อนท่ีลกูค้าจะเช็คอินเข้าพกัได้ ไมว่า่จะเป็นการจองลว่งหน้าหรือWalk in ก็ต้องทําการจองห้องพกั

ก่อนเสมอ 

 

1. เพิ่มข้อมูลการจอง: เลือก Tab Reservation แล้วคลิกปุ่ มเพิ่ม จาก Toolbar จะแสดงหน้าตา่ง

ดงัภาพ 
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1.1  เลือกลูกค้า(Guest ) :  โดยกดท่ีปุ่ ม [ … ]  ด้านหลงั จะปรากฏหน้าตา่งข้อมลูแขก/ลกูค้า   

กรณีเป็นลกูค้าเก่า ท่ีเคยเข้าพกัและมีข้อมลูอยูใ่นระบบแล้ว สามารถค้นหารายช่ือได้โดยการกดปุ่ ม 

Search Guest หรือกด F5 ท่ีคีย์บอร์ด แล้วค้นหาด้วยช่ือลกูค้า (หากเก็บข้อมลูช่ือลกูค้าด้วยภาษาอะไร ต้อง

ค้นด้วยภาษานัน้ โดยหากเป็นภาษาองักฤษ ต้องใช้ตวัพิมพ์เล็กพิมพ์ใหญ่ให้ตรงกนั) 
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กรณีเป็นลกูค้าใหม่  หรือเป็นลกูค้าเก่าท่ียงัไมมี่ข้อมลูระบบ/ค้นหาไมเ่จอ ให้ถือเป็นลกูค้าใหม ่โดยทํา

การเพิ่มข้อมลูลกูค้าโดยกดปุ่ ม Add แล้วใสร่ายละเอียดลกูค้า จากนัน้กดปุ่ ม Post เพ่ือบนัทึก 

 

 เม่ือทําการเลือกข้อมลูลกูค้าเก่า หรือเพิ่มข้อมลูลกูค้าใหมเ่ข้าสูร่ะบบเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกปุ่ ม 

Booking หรือกด F10 ท่ีคีย์บอร์ด เพ่ือดงึข้อมลูลกูค้าท่ีเลือกไปใสใ่นข้อมลูการจอง 

2.1 เลือกเอเย่นต์ (Agent) : โดยกดท่ีปุ่ ม [ … ]  ด้านหลงั จะปรากฏหน้าตา่งข้อมลูเอเย่นต์  ซึง่หาก

เป็นกลุม่ท่ีเท่ียวด้วยตนเอง/Walk in ก็ให้เลือกช่ือเอเยน่ต์เป็น Walk in  

2.2 เลือกวันท่ีจอง(Booking)  

2.3 วันท่ีเข้าพัก(Arrival) 

2.4 จ านวนคืนท่ีต้องการเข้าพัก(Quantity) : ถ้าเป็นการจองรายเดือนสามารถคลิกเลือกท่ีคําว่าคืน

และเปล่ียนเป็นเดือน ระบบจะคดิราคารายเดือนแทน 

2.5 วันออก(Departure) 

2.6 เลือกเที่ยวบิน(Flight) : ถ้าลกูค้าต้องการให้ไปรับท่ีสนามบนิ/ทา่เรือ 

ปุ่ มค้นหาข้อมลูลกูค้า 
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2.7 เลือกแบบห้อง/ประเภทห้องท่ีลูกค้าต้องการ (Room Type) : เม่ือเลือกแล้ว ราคาคา่เข้าพกั

ของห้องจะแสดงในช่อง Rate อตัโนมตัิ 

2.8 เลือกหมายเลขห้องที่ต้องการจอง (Room No.) : กดปุ่ ม [...] ก็จะแสดงหมายเลขห้องทัง้หมด

ตามประเภทห้องท่ีเลือก และสถานะวา่ง-ไมว่า่ง ตามชว่งวนัท่ี ดงัภาพ (ห้องท่ีไมว่า่งในชว่งท่ีลกูค้า

ต้องการจะมีสญัลกัษณ์รูปคนเดนิ หมายถึงห้องมีคนเข้าพกัอยู ่ณ วนัท่ีนัน้) 

 

 ทา่นสามารถเลือกห้องท่ีต้องการได้โดย คลิกเลือกห้องท่ีว่าง ณ วนัท่ีลกูค้าต้องการ แล้วกด OK 

2.9  กรอกหมายเหตุ - Remark (ถ้ามี) : หากมีหมายเลขการจองใสใ่นชอ่งหมายเหต ุ

2.10 กดปุ่ม Save เพ่ือบนัทกึ/ยืนยนัการจองห้อง หรือกดปุ่ม Cancel หากต้องการยกเลิก 

เม่ือบนัทึกแล้วจะมีหน้าตา่งแสดงรายละเอียดการจอง หมายเลขห้อง, วนัท่ีจอง, คา่ห้อง และจํานวน

เงินท่ียงัไมไ่ด้ชําระ ดงัภาพ  (หากข้อมลูไมถ่กูต้อง สามารถ Edit เพ่ือทําการแก้ไข แตห่ากถกูต้องแล้ว ให้ปิด

หน้าตา่งไป  และหากข้อมลูไมแ่สดง ให้กด Edit แล้ว Save)  
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ข้อมลูจองท่ีเพิ่ม(ลา่สดุ) จะแสดงในตาราง Tab Reservation ณ ตําแหนง่บนสดุ โดยตารางนีจ้ะแสดง

ทกุการจองใน ปัจจบุนั  โดยเม่ือคลิกท่ีรายการจองใดในตารางซ้าย ก็จะแสดงรายละเอียดการจองในตาราง

ด้านขวา รวมทัง้ใน Tab Room Info และ Room Status เชน่กนั) 
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 ลูกค้าเข้าพัก / เช็คอิน  

 

 

ท่ี Tab Reservation  ให้ทําการเลือกรายการจองของลกูค้าท่ีต้องการ แล้วกดปุ่ มเข้าพกั   ซึง่จะ

ปรากฏหน้าตา่งแสดงรายการห้องในประเภทท่ีจองไว้ เพ่ือให้ทําการยืนยนัห้องท่ีจะเข้าพกัจริงอีกครัง้ (ห้องท่ี

จองเอาไว้แล้วจะมีสญัลกัษณ์เป็นรูปมือเขียนหนงัสือ และห้องท่ีมีแขกเข้าพกัอยูจ่ะมีสญัลกัษณ์รูปคนเดนิ ) 

ลกูค้าเช็คอิน/เข้าพกั 
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หลงัจากตรวจสอบหมายเลขห้อง วนัท่ีและสถานะห้อง (ว่าวา่งพร้อมให้เช็คอิน) ก็กด OK ซึง่จะแสดง

ข้อความวา่ “กรุณาตรวจสอบเบอร์ห้องพกั และวนัท่ีท่ีลกูค้าเช็คอินด้วย”  เม่ือเช็คอินแล้ว ข้อมลูของลกูค้าใน 

Tab Reservation จะย้ายไปอยูท่ี่ Tab Guest in House  
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ยกเลิกเช็คอิน : หากท าเช็คอินผิดให้ไปท่ีเมนู ข้อมูล(Record) -> ยกเลิกเช็คอิน(Cancel Check in) 

 บันทกึการใช้บริการเสริมของลูกค้า : เพ่ือลงบญัชีคา่บริการเสริมของลกูค้า หากลกูค้าต้องการ

ชําระเงินทนัที ให้ทํารับชําระเงินโดยเลือกรายการการใช้บริการท่ีต้องการได้เลย แตถ้่าต้องการชําระเงิน

ตอนเช็คเอาท์ออก ก็สามารถทํารับเงินและเคลียร์คา่ใช้จา่ยทีเดียวก่อนเช็คเอาท์ได้เชน่กนั  ซึง่บริการท่ี

ลกูค้าจะสามารถใช้ได้นัน้ เราได้ทําการกําหนดไว้ตอนเตรียมข้อมลูหลกั (ข้อมลูประเภทบริการ เชน่ 

เตียงเสริม , อาหาร, รถรับสง่, สปา-นวด, ซือ้ทวัร์ท่องเท่ียว และอ่ืนๆ) 

3. ท่ี Tab Guest in House เพ่ือเลือกห้องของแขกท่ีต้องการบนัทกึการใช้บริการ  แล้วกดปุ่ มบนัทกึการใช้

บริการของลกูค้า   แล้วเลือกหมายเลขห้องท่ีต้องการจากรายการห้องท่ีมีแขกเข้าพกัทัง้หมดใน

ปัจจบุนั  กด OK  ก็จะปรากฏหน้าตา่งบนัทกึการใช้บริการดงัภาพ 

 

4. ท่ีตารางด้านซ้ายมือจะเป็นตารางบนัทึกรายการบริการเสริมท่ีใช้ทัง้หมด : ให้ทําการเพิ่มโดยคลิก Add 

ท่ีปุ่ มด้านลา่งตาราง แล้วกรอกข้อมลูตอ่ไปนี ้

คา่ห้องพกั (แสดงเป็นรายคืน) 
บริการเสริมของห้องที่เลอืก และ คา่บริการ 

รายละเอียดห้อง 
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4.1 Service name : เลือกบริการท่ีลกูค้าใช้ 

4.2 Date : เลือกวนัท่ีใช้บริการ 

4.3 Rate : กําหนดอตัราคา่บริการ 

4.4 Post : หากต้องการให้คิดเงินทนัท่ีท่ีบนัทกึรายการ ไมต้่องรอคิดเงินตอนทํา Night Audit ก็ให้คลิก

ถกูท่ี Post ซึง่หากคิดคา่บริการทนัที ยอดเงินก็จะแสดงท่ี Tab Guest in House ในชอ่ง Service 

unpaid ของข้อมลูห้องนัน้ๆ 

จากนัน้กดปุ่ ม Post เพ่ือทําการบนัทึก ซึง่ระบบจะแสดงยอดเงินท่ียงัไมไ่ด้ชําระในชอ่ง Unpaid ซึง่หาก

รับชําระเงินเรียบร้อยแล้ว ระบบจะเปล่ียนแปลงคา่ในช่อง Unpaid จะเปล่ียนเป็น 0  

การคิดค่าห้องแบบรายเดือน : กรณีลกูค้าจองห้องพกัแบบรายเดือน  มีวิธีการคิดคา่ใช้จา่ยรายเดือนคือ 

(หากพกัหลายเดือน ให้ทําเป็นทกุเดือนท่ีพกั เพ่ือคิดคา่ใช้จา่ยรายเดือน) 

1. เพิ่มรายการ โดย Add รายการ Monthly room charge แล้วกรอกวนัท่ีท่ีคิดคา่ห้องของเดือนนัน้ และ

จํานวนเงินคา่ห้องรายเดือน  

2. หากมีคา่นํา้คา่ไฟด้วย ก็ Add รายการคา่นํา้ (Water Charge) กรอกจํานวนเงิน กบัวนัท่ีคิดคา่นํา้ , 

และ Add รายการคา่ไฟ(Electricity) แล้วกรอกจํานวนเงินกบัวนัท่ีคิดคา่ไฟ 

3. หากมีคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆก็ให้เพิ่มข้อมลูท่ีคิดคา่บริการให้ครบ แล้วทํารับชําระเงิน 

อธิบายเพิ่มเตมิ : หากลกูค้าพกัหลายวนั แล้วต้องการใช้บริการเสริมทกุวนัก็ให้เพิ่มรายการตาม

จํานวนวนัท่ีต้องการใช้บริการ เชน่ พกั 3 วนั และต้องการเตียงเสริมทกุวนั ก็เพิ่ม 3 รายการ โดยเลือกวนัท่ีใช้

บริการให้ถกูต้อง 

 

 การท ารับช าระเงนิ / รับเงนิมัดจ า : การรับชําระเงิน ทัง้กรณีลกูค้าจองแล้วจ่ายเงินเลย และ

จา่ยเงินภายหลงั มีขัน้ตอนคือ 
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1. กดปุ่ มรับเงิน   ท่ี Toolbar  ใน Tab Reservation (หากจองแล้วชําระเงินทนัที/ก่อนเข้าพกั)  

หรือใน Tab Guest in House (หากจา่ยเงินเม่ือเข้าพกั/เช็คอินแล้ว)  จากนัน้จะปรากฏรายการ

ห้องพกัและแขกทัง้หมด ให้ทําการเลือกห้องท่ีต้องการรับชําระเงิน แล้วกด OK 

 
2. ทําการบนัทกึรับเงินท่ีฟอร์มรับชําระเงินท่ีปรากฏขึน้มา 

 

กรณีรับเงินมัดจ า 
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1. ให้กรอกจํานวนเงินท่ีมดัจําในชอ่ง Deposit  กบัช่อง Cash (เป็นชอ่งท่ีบนัทกึจํานวนเงินสดท่ีรับมา) 

แล้วกดบนัทึกท่ีปุ่ มเคร่ืองหมายถกู   

 

2. แล้วพิมพ์ใบรับเงินมดัจําโดยกดปุ่ ม printer อนัท่ีสอง (Print Deposit Receipt) ให้ลกูค้า โดยลกูค้า

ต้องนําใบรับเงินมดัจํามาย่ืนตอนเช็คเอาท์ออกเพ่ือคืนเงินมดัจํา 

3. บนัทกึบริการ : โดยไปท่ี Tab Company แล้ว ดท่ีู Tab Guest in House -> เลือกห้องท่ีต้องการ แล้ว

กดปุ่ มบนัทกึการใช้บริการของลกูค้า   เม่ือปรากฏหน้าตา่งบนัทกึบริการก็ให้เพิ่มรายการบริการ 

โดย Add แล้วเลือกประเภท Deposit จากนัน้กรอกจํานวนเงินมดัจําท่ีรับไว้ และ คลิกถกูด้านหน้าท่ี

ชอ่ง Post แล้วบนัทกึ 

กรณีรับช าระเงนิค่าห้องหรือค่าบริการเสริม (สําหรับลกูค้าท่ีจ่ายลว่งหน้า และจา่ยตามปกติ) 

1. เลือกรายการท่ีจะรับชําระเงิน : โดยท่ีฟอร์มรับเงิน ให้เลือกปุ่ ม  (Select Items) ซึง่จะปรากฏ

หน้าจอรายการคา่ใช้จา่ยของลกูค้ารายนัน้  จากนัน้ให้ทําการเลือกรายการท่ีต้องการชําระเงินโดยการ

คลิกถกูท่ีชอ่งเลือกหน้าสดุตามภาพตวัอยา่ง (ถ้าลกูค้าชําระบางรายการ ก็เลือกแคร่ายการท่ีต้องการ 

แตถ้่าลกูค้าจะเช็คเอาท์ออก ต้องชําระเงินทกุรายการท่ีค้างชําระ) 

บนัทกึ พิมพ์ใบรับเงินมดัจํา 
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2. จากนัน้ให้บนัทกึรายการท่ีเลือกโดยคลิกปุ่ มถกูสีแดงด้านบน (ถ้าต้องการยกเลิกการเลือกรายการกด

ปุ่ มวงกลมขีดฆ่าสีแดงด้านบน)  รายการท่ีเลือกจะปรากฏในตารางด้านล่างของหน้าตา่งรับชําระเงิน  

3. เลือกรูปแบบการชําระเงิน :  

3.1 ชําระด้วยเงินสด : ให้กรอกจํานวนเงินท่ีรับมาในช่อง Cash 

3.2 ชําระด้วยบตัรเครดติ : ให้กรอกข้อมลูตอ่ไปนี ้

- ชอ่ง Credit card : กรอกจํานวนเงินท่ีจะรับชําระ 

- ชอ่ง Plus : ให้ใส ่% สําหรับคา่ธรรมเนียมบตัรเครดติ (เม่ือใสเ่ลขท่ีชอ่งหลงั โปรแกรมจะคํานวณ

เป็นตวัเงินมาใสใ่นชอ่งหน้าให้เอง) 

- ชอ่ง Card name : เลือกช่ือบตัรเครดิต 

- ชอ่ง Card No : หมายเลขบตัรเครดิต 

 

เม่ือกรอกข้อมลูการชําระเงินของลกูค้าแล้ว  ท่ีชอ่ง Total และ Net จะแสดงรายละเอียดยอดเงินท่ีต้องชําระรวม  

ยอดคา่บริการ-คา่ห้องพกั 

ยอดเงินรวมทัง้หมด(รวมคา่ธรรมเนียมตา่งๆ) 
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4. กดปุ่ ม Save (หรือ F9 ท่ีคีย์บอร์ด) เพ่ือบนัทกึการรับชําระเงิน จากนัน้ให้ออกใบเสร็จรับเงิน โดย

คลิกปุ่ ม printer อนัแรก (Print Receipt) เพ่ือทําการพิมพ์ 

 

การดปูระวัตกิารรับช าระเงนิของแขก (Receiving History) 

1. กรณีลกูค้ายงัไมเ่ช็คอิน : ท่ี Tab Reservation ให้เลือกปุ่ ม ประวตักิารรับชําระเงิน  

2. กรณีลกูค้าเช็คอินเข้าพกัแล้ว : ท่ี Tab Guest in House ให้เลือกปุ่ ม Receiving History  

ซึง่จะแสดงหน้าตา่งประวตักิารรับชําระเงินของแขกห้องนัน้ดงัภาพ 
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ส าหรับการยกเลิกเอกสารรับช าระเงิน / ยกเลิกการรับเงนิ / Void : สามารถทําได้โดยเลือกรายการ

ใบเสร็จท่ีจะยกเลิกจากตารางแสดงรายการใบเสร็จทัง้หมดทางด้านซ้าย แล้วกดปุ่ มยกเลิกเอกสารรับชําระเงิน

ด้านบน   

 

 ลูกค้าเช็คเอาท์ /ออก : ลกูค้าจะสามารถเช็คเอาท์ออกได้เม่ือทําการชําระเงินคา่ห้องและ

คา่บริการเสริมทัง้หมดเรียบร้อยแล้ว (เม่ือลกูค้าเช็คเอาท์ออกแล้ว สถานะห้องจะเปล่ียนเป็นสกปรก) 

โดยสามารถตรวจสอบห้องท่ีต้องเช็คเอาท์ออก และเช็คเอาท์ออกได้โดยวิธีตอ่ไปนี ้

รายการใบเสร็จทัง้หมด 

พร้อมวนัท่ีรับชําระเงิน 

รายละเอียด/รายการคา่บริการตา่งๆในใบเสร็จรับเงิน 

รายละเอียดใบเสร็จ/ใบรับเงิน และ

รูปแบบการชําระเงินของลกูค้า 

พิมพ์ใบเสร็จรับเงินท่ีเลอืก ยกเลกิใบรับเงิน / ทําVoid 
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วิธีที่ 1 :  ท่ี Tab Guest in House : ห้องท่ีจะเช็คเอาท์ออก จะมีสถานะเป็นรูป  หรือจะดจูากวนัท่ี

ต้องออก-เช็คเอาท์ในตารางในชอ่ง Departure ได้เชน่กนั  ให้เลือกห้องท่ีต้องการเช็คเอาท์ออก แล้วกดปุ่ ม

เช็คเอาท์  

วิธีที่ 2 :  ท่ี Tab Check out เลือกวนัท่ีท่ีต้องการตรวจสอบห้องท่ีต้องเช็คเอาท์ออก แล้วกดปุ่ ม Check  

ให้เลือกห้องท่ีต้องการเช็คเอาท์ออก แล้วกดปุ่ มเช็คเอาท์  

(หากลูกค้ายังช าระค่าห้องและค่าบริการเสริมไม่ครบ จะมีการเตือนและไม่สามารถเช็คเอาท์ได้) 

หมายเหตุ : กรณีลกูค้าเช็คเอาท์ออกช้า หรือมีคา่ปรับจากความเสียหายใดๆในห้อง  ให้ทําตามขัน้ตอนตอ่ไปนี  ้

1. บนัทกึบริการเสริมของห้องของแขก โดยเพิ่ม Late Check out (หากเช็คเอาท์ออกช้า) หรือ Damage 

(สําหรับความเสียหายอ่ืนๆ) โดยกําหนดคา่ปรับ-คา่เสียหาย, วนัท่ี และบนัทกึ 

2. ทํารับชําระเงินให้เรียบร้อยก่อนลกูค้าเช็คเอาท์ 

 

 คืนเงนิมัดจ า : ก่อนลกูค้าจะเช็คเอาท์   ตรวจสอบใบรับเงินมดัจําจากลกูค้า (อาจจดบนัทึกไว้ใน

สมดุแล้วให้ลกูค้าเซ็นรับเงินคืน)  แล้วไปท่ีTab Guest in house เลือกปุ่ ม Receiving (รับเงิน)  

ให้กดปุ่ ม Deposit Refund  แล้วบนัทึก  จากนัน้คืนเงินมดัจําให้ลกูค้า 

 

 คืนเงนิ (กรณีคิดค่าบริการผิด) : ท่ีTab Guest in house เลือกปุ่ ม Receiving (รับเงิน)  ให้

กดปุ่ ม Refund แล้วเลือกบริการท่ีจะยกเลิกการคิดเงินเพ่ือคืนเงินคา่บริการนัน้  จากนัน้กดบนัทกึ แล้ว

ทําการคืนเงืนตามจํานวนคา่บริการท่ีแสดงในช่อง Total ให้ลกูค้า 
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งานประจ าวันอื่นๆ 

 ลูกค้าย้ายห้อง 

1. สําหรับลกูค้าธรรมดา ท่ี Tab Guest in House กดปุ่ ม move room   (หากเป็นลกูค้าในกรุ๊ปทวัร์/

กลุม่ ให้เลือก Tab Company และ Tab ยอ่ย Guest in House แล้วกดปุ่ มย้ายห้อง )  

2. จะแสดงหน้าตา่งให้เลือกลกูค้า/ห้องเก่าของลกูค้า แล้วกด OK 

 

3.  จะปรากฏหน้าตา่งข้อมลูการย้ายห้อง  ทําการกําหนดประเภทห้องท่ีต้องการ  

 

วนัท่ีเร่ิมย้ายห้อง 

1.เลอืกประเภทห้องใหมท่ีจ่ะย้าย

ไป
2.เลอืกหมายเลขห้องพกัใหม ่

4.เลอืกวนัท่ีจะย้ายห้อง แคว่นันี,้ 

ทกุวนัท่ีเข้าพกั หรือต้องการย้าย 

ณ วนัท่ีระบใุน Move Date 

เทา่นัน้ 
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4. ให้เลือกห้องใหมท่ี่จะย้ายไปโดยกดท่ีปุ่ ม [...] ซึง่จะแสดงหน้าตา่งสถานะห้องพกัตามประเภทห้องท่ี

เลือกดงัภาพ (ให้เลือกห้องท่ีสถานะยงัวา่ง ห้องท่ีมีรูปคนเดนิคือ ห้องนัน้มีแขกพกัอยู่)   

 

เม่ือเลือกแล้วกด OK 

5.  เลือกวนัท่ีต้องการย้ายห้องท่ี Move Room Option : ย้ายวนัเดียว (Only Today)  หรือ ทกุวนั 

(Everyday) หรือ เฉพาะวนัท่ีกําหนดไว้ในชอ่ง Move Date (Specify Day)  

6. บนัทกึโดยการคลิกปุ่ มเคร่ืองหมายถกูด้านบน (ถ้าต้องการยกเลิกให้คลิกปุ่ มวงกลมขีดฆา่) 

 

 ลูกค้าอยู่ต่อ 

1. ท่ีTab Guest in House () เลือกรายการลกูค้า/ห้องท่ีต้องการอยูต่อ่ แล้ว กดปุ่ ม Guest’s room 

info  จะปรากฏหน้าตา่งแสดงข้อมลูวนัท่ี และห้องท่ีพกั 

2. กด Add วนัท่ีพกัเพิ่ม โดยเลือกวนัท่ีท่ีต้องการพกัเพิ่ม, เลือกห้องพกั แล้วบนัทกึ (Save) 
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 ยกเลิกการจองห้อง :  หากทา่นต้องการเก็บข้อมลูการยกเลิกการจองห้องด้วย ให้ทําตามวิธี

ตอ่ไปนี ้(หากไมต้่องการเก็บข้อมลูการยกเลิกการจองก็สามารถ คลิกเลือกรายการท่ีจะลบ และ กดปุ่ ม

ลบ (รูปถงัขยะ) ได้เลย) 
วิธียกเลิกการจองห้อง    

1. ไปท่ีTab Reservation -> เลือกรายการจองท่ีต้องการยกเลิกในตาราง  

- กรณีลกูค้าไมโ่ทรมายกเลิกและไมม่าเช็คอิน – ไปท่ีเมน ูRecord (ข้อมลู) -> 

 No Show Reservation (No Show การจอง) 
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-  กรณีลกูค้าโทรมายกเลิกจอง – เลือก Cancel Reservation (ยกเลิกการจอง) 

 

2. ซึง่จะแสดงหน้าตา่งให้เลือกห้องท่ีต้องการยกเลิก : ทําการคลิกถกูข้างหน้าห้องท่ีจะยกเลิก แล้วกด

ปุ่ มถกูเพ่ือทําการยืนยนัการยกเลิก 

 

3. สามารถดรูายงานการยกเลิกการจองห้องทัง้หมดตามชว่งวนัท่ีท่ีกําหนด ได้ท่ีเมน ู รายงาน 

(Reports) -> ยกเลิกการจอง (Cancel Reservation) 
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 การวางบลิลูกหนี-้รับช าระเงนิลูกหนี ้

วิธีการแจ้งหนี/้วางบิลลูกหนี ้

ไปท่ีเมน ูลกูหนี(้A/R) -> ออกใบแจ้งหนี(้Invoice) จะแสดงหน้าตา่งใบแจ้งหนี ้ดงัภาพ 

 

โปรแกรมจะแสดงใบแจ้งนีต้ามชว่งวนัท่ี เม่ือกําหนดชว่งวนัท่ีเร่ิมท่ี Start และวนัท่ีสิน้สดุท่ี Finish  เม่ือเลือก

รายการใบแจ้งหนีท่ี้ต้องการแล้ว ทา่นสามารถแก้ไขท่ีปุ่ ม   , ลบท่ีปุ่ ม   หรือพิมพ์ใบแจ้งหนีไ้ด้ท่ีปุ่ ม  

1. หากต้องการแจ้งหนีล้กูหนี ้ให้คลิกปุ่ มเพิ่ม  ซึง่จะแสดงหน้าตา่งเพิ่มข้อมลู โดยให้กรอกข้อมลูคือ 

- Refer No. : หมายเลขเอกสารอ้างอิง (หากกดปุ่ ม # ด้านหลงั จะแสดงหมายเลขอ้างอิงลา่สดุ 

เพ่ือท่ีเราจะได้กรอกหมายเลขใหมท่ี่ไมซํ่า้กบัเลขท่ีล่าสดุ) 

- Agent : เลือกเอเย่นต์ท่ีต้องการวางบลิโดยกดปุ่ ม […] เพ่ือค้นหา 
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- Credit Term : จํานวนวนัเครดติท่ีให้เอเย่นต์ (ระยะเวลาในการรับชําระหนี ้นบัจากวนัท่ีวางบลิ) 

เม่ือใสจํ่านวนวนัแล้วกด Enter คา่ใน Due Date (วนัท่ีกําหนดชําระเงิน) ก็จะปรับให้อตัโนมตั ินบั

จาก Invoice Date (วนัท่ีวางบลิ)  

 

 
 

2. กดปุ่ ม Select Items เพ่ือเลือก Voucher/รายการขาย ท่ีเราต้องการจะวางบลิ โดยเลือกชว่งวนัท่ีของ 

Voucher แล้วกด OK  ซึง่จะปรากฏหน้าตา่งแสดงรายการ Voucher ให้คลิกถกูท่ีช่องส่ีเหล่ียม

ด้านหน้าเพ่ือทําการเลือก  แล้วกดปุ่ มถกูสีแดงด้านบนเพ่ือยืนยนั 
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3. รายการท่ีเลือกก็จะแสดงในหน้าตา่งสร้างใบแจ้งหนี ้ กดปุ่ ม Save เพ่ือทําการบนัทึกและพิมพ์ใบแจ้ง

หนี ้เพ่ือสง่ให้ลกูหนี ้
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วิธีการรับช าระหนีจ้ากลูกหนี ้

ไปท่ีเมน ู  ลกูหนี ้(A/R) -> รับเงินจากใบแจ้งหนี ้(Invoice Payment)  ซึง่จะแสดงหน้าตา่งรับชําระหนีด้งัภาพ 

 

โปรแกรมจะแสดงรายการรับชําระหนีต้ามช่วงวนัท่ี เม่ือกําหนดชว่งวนัท่ีเร่ิมท่ี Start และวนัท่ีสิน้สดุท่ี 

Finish  เม่ือเลือกรายการรับชําระหนีท่ี้ต้องการแล้ว ท่านสามารถแก้ไขท่ีปุ่ ม   , ลบท่ีปุ่ ม   หรือพิมพ์ใบ

รับชําระหนีไ้ด้ท่ีปุ่ ม  

1. หากต้องการรับชําระหนีจ้ากลกูหนีท่ี้เราทําการวางบลิไปแล้ว ให้คลิกปุ่ มเพิ่ม  ซึง่จะแสดงหน้าตา่ง

เพิ่มข้อมลู โดยให้กรอกข้อมลูตอ่ไปนี ้

- Agent : เลือกเอเย่นต์ท่ีต้องการวางบลิโดยกดปุ่ ม […] เพ่ือค้นหาเอเยน่ต์  

- Refer No. : กรอกหมายเลขเอกสารอ้างอิง 

- Refer Date : กรอกวนัท่ีของเอกสารอ้างอิง 

- Remark : ใสห่มายเหต ุ(ถ้ามี) 

- Vat Type : เลือกประเภทการคดิภาษีมลูคา่เพิ่ม มี 3 แบบคือ ไมค่ิดภาษี (No Vat), รวมแวท (Vat 

Included), แยกแวท (Vat Excluded) 

- Discount : สว่นลด (ถ้ามี) 
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2. กดปุ่ ม Select Invoice เพ่ือเลือกใบแจ้งหนีท่ี้ลกูหนีจ้ะชําระเงิน ซึง่จะปรากฏรายการใบแจ้งหนีท่ี้ยงัไมไ่ด้รับ

ชําระหนีท้ัง้หมดของลกูหนี ้ เลือกโดยคลิกถกูหน้ารายการท่ีต้องการ แล้วกดปุ่ มถกูด้านบนเพ่ือยืนยนั
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3. รายการท่ีเลือกก็จะแสดงในหน้าตา่งรับชําระหนี ้ กดปุ่ ม Save เพ่ือทําการบนัทกึและพิมพ์ใบแจ้งหนี ้

เพ่ือสง่ให้ลกูหนี ้

 

 

กรณีลูกหนีช้ าระด้วยเงินสด : สามารถกดปุ่ ม Save ด้านบนเพ่ือบนัทกึแล้วพิมพ์ใบรับชําระหนีไ้ด้เลย 
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กรณีลูกหนีช้ าระด้วยช่องทางอ่ืน : เชน่ โอนเงินเข้าบญัชีธนาคาร, เช็คเงินสด, บตัรเครดิต  ให้ทําตามขัน้ตอน

ตอ่ไปนี ้

1. คลิกท่ี Tab Receive by ซึง่จะแสดงข้อมลูดงัภาพ 

 

2. กรอกข้อมลูตอ่ไปนี ้

- Receive Type : ให้คลิกเลือกประเภทการชําระเงินของลกูหนี ้  

- Date : วนัท่ีลกูหนีชํ้าระเงิน 
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- Description : คําอธิบายเพิ่มเตมิ 

- Amount : จํานวนเงินท่ีชําระโดยช่องทางนัน้ 

จากนัน้กด Enter หรือ ลกูศรลง ท่ีคีย์บอร์ด เพ่ือทําการบนัทกึ (ลกูหนีส้ามารถชําระได้หลายวิธี ดงัภาพ

ตวัอยา่ง ลกูหนีชํ้าระด้วยบตัรเครดิต และเงินโอน)  โปรแกรมจะคํานวณยอดเงินตามวิธีการชําระเงิน 

แล้วแสดงในช่อง Cash(เงินสด) , Bank Transfer(โอนเงิน) , Cheque/Card (เช็ค-บตัรเครดิต) ให้

อตัโนมตัิ 

3. สามารถกดปุ่ ม Save ด้านบนเพ่ือบนัทึก หรือกด Cancel เพ่ือยกเลิก ซึง่จะแสดงหน้าตา่งยืนยนัขึน้มา 

 
4. กด Yes เพ่ือยืนยนัการบนัทึก แล้วพิมพ์ใบรับชําระหนีไ้ด้เลย 
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 การรับช าระเงนิลูกค้านอก : กรณีลกูค้านอกท่ีไมไ่ด้พกักบัทางโรงแรม แตม่าใช้บริการอ่ืนๆของ

โรงแรม เชน่ อาหารเช้า, สระวา่ยนํา้, ฟิตเนส, บริการซกัแห้ง และอ่ืนๆ 

1. ไปท่ีเมนขู้อมลูหลกั (Main Data) -> รับเงินลกูค้านอก (Other Receive) ซึง่จะแสดงหน้าตา่งรับชําระ

เงินลกูค้านอก ดงัภาพ 

 

2. กรอกหมายเลขเอกสารอ้างอิง (ถ้ามี) 

3. กดปุ่ มเพิ่ม ท่ีมมุขวาลา่ง แล้วเลือกบริการท่ีลกูค้านอกใช้, กรอกยอดชําระ แล้วกดบนัทกึ 

4. กรอกจํานวนเงินท่ีรับจากลกูค้า  

- ถ้าชําระเงินด้วยเงินสด : กรอกยอดรวมท่ีจะคดิคา่บริการในชอ่งเงินสด  (ดจูากชอ่งยอดรวมท่ีมมุ

ขวาบน) 
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- ถ้าชําระเงินด้วยบตัรเครดิต : กรอกจํานวนเงินท่ีจะคิดคา่บริการ (กรอกยอดรวมจากช่องมมุขวา

บน) , เลือกประเภทบตัรเครดติ , กรอกเลขท่ีบตัร และ %บวก/หกัเพ่ือหกัคา่ธรรมเนียมบตัรเครดิต 

5. บนัทกึรายการรับชําระเงินจากลกูค้านอก โดยการกดปุ่ มถกูสีแดงท่ีด้านบน 
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เลิกงาน 
1. ปิด Night Audit (เฉพาะกะกลางคืน/ท าตอนสิน้วันเท่านัน้)    

การปิด Night Audit จะเป็นการสรุปรายงานรายได้ตอ่วนั    โดยห้องท่ียงัไมชํ่าระเงินคา่เข้าพกั ก็จะแสดง

วา่ค้างชําระเงินอยูเ่ทา่ไหร่ ซึ่งหลงัจากทําการปิด Night  Audit แล้ว พนกังานรับเงิน/แคชเชียร์จะไมส่ามารถ

แก้ไขข้อมลูท่ีบนัทกึไปในระหวา่งวนัได้อีก เพ่ือป้องกนัการทจุริต  

ทา่นสามารถปิด Night Audit ได้โดยเลือกเมน ูผู้ใช้(User) -> Night Audit แล้วพิมพ์รายงานสรุปท่ีแสดง

ขึน้มา เพ่ือสง่ให้ฝ่ายบญัชีการเงินดําเนินการตอ่ 
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2. ปิดกะ :  

2.1 เลือกเมน ูผู้ใช้(User)-> ปิดกะ(Close Work Shift)  ซึง่ต้องกรอกข้อมลู Login ด้วย User และ 

Password ของพนกังานเก็บเงิน/แคชเชียร์ท่ีเป็นผู้ เปิดกะท่ีจะปิดนีเ้ท่านัน้ 

2.2 หากรหสัถกูต้อง จะแสดงหน้าตา่งปิดกะดงัภาพ 

 

  ให้กรอกจํานวนเงินท่ีได้รับในกะ 

- ชอ่ง Cash : กะนีไ้ด้รับเงินสดคา่ห้อง + คา่บริการเทา่ไหร่ 

- ชอ่ง A/R : สําหรับตัว๋จากเอเยน่ต์ท่ีได้รับมา (ตัว๋แทนเงินสด/ตัว๋เข้าพกัท่ีลกูค้ากรุ๊ปทวัร์ได้จาก

เอเยน่ต์) 

- ชอ่ง Credit Card : กะนีไ้ด้รับเงินโดยการชําระเงินแบบ credit card เทา่ไหร่ 
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- ชอ่ง bank transfer : กะนีไ้ด้รับเงินโดยการโอนเงินเข้าธนาคารเท่าไหร่ 

- ชอ่ง Change : เงินทอนท่ีมีอยู ่ตอนปิดกะ 

จากนัน้ Save (บนัทกึ) แล้ว กด print เพ่ือพิมพ์ใบนําสง่เงิน 

 

 

3. พมิพ์รายงาน 

- รายงานการรับเงินประจําวนั(รวมเงินมดัจําท่ีได้) : คลิกเมน ูReport -> Receiving -> by date 

- รายงานรายรับ (ไมร่วมเงินมดัจํา) : คลิกเมน ูReport -> Income -> เลือกรายงานท่ีต้องการ 
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4. ส ารองข้อมูล (เฉพาะกะกลางคืน) 

4.1 ให้ log off โดยเลือก user(ผู้ใช้) -> log off   จากนัน้ปิดโปรแกรม แล้วเปิดใหม ่  

4.2 Log in ด้วย user: SYSTEM  หรือ User ท่ีมีสิทธ์ิเป็นผู้จดัการระบบ 

4.3 คลิกเมน ูUtility (หน้าท่ีพิเศษ) -> Reindex (จดัเรียงข้อมลู) 

4.4 คลิกเมน ูUtility (หน้าท่ีพิเศษ) -> Backup – Restore Database (สํารองข้อมลูแล้วดงึข้อมลู

กลบัมาใช้งาน)   ซึง่จะแสดงหน้าตา่งสําหรับสํารองข้อมลูดงัภาพ 
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- กรอกตําแหนง่เก็บไฟล์สํารองข้อมลู : ไฟล์ท่ีสํารองแล้วจะไปเก็บในตําแหนง่/Path ท่ีกําหนด 

โดยมีช่ือไฟล์เป็น  ปีเดือนวันท่ีเวลา(ท่ีส ารองข้อมูล).gdb 

- กดปุ่ ม สํารองข้อมลู แล้วรอจนขึน้ข้อความว่าเสร็จ แล้วกด ok  

- กดปุ่ มดงึข้อมลูสํารองกลบัมาใช้งาน แล้วรอจนขึน้ข้อความวา่เสร็จ แล้วกด ok 

หมายเหตุ 

ควรมีไฟล์สํารองข้อมลูเก็บไว้อยา่งน้อย 7 วนัย้อนหลงั ซึง่ทา่นสามารถลบไฟล์สํารองข้อมลูท่ีเก่ากวา่นัน้ทิง้ไป 

เพ่ือไมเ่ป็นการเปลืองหนว่ยความจําของคอมพิวเตอร์ 
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สว่นที่ 4 : อธิบายเพิ่มเติม 
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 วิดีโอสอนใช้งานโปรแกรม 

ไฟล์วิดีโอสอนการใช้งานและไฟล์เอกสารคูมื่อสําหรับแคชเชียร์ เก็บอยูท่ี่ C:/Hi-Season2/TrainingVDO

โดยสามารถเปิดไฟล์ช่ือ HSTraining.exe ขึน้มา แล้วคลิกเลือกวิดีโอท่ีต้องการดไูด้ตามหวัข้อท่ีแสดง 

 

 

 การน าไฟล์ส ารองข้อมูลกลับมาใช้งาน 

1. ปิดโปรแกรม HighSeasons (ถ้าใช้แบบ LAN ให้ปิดทัง้เคร่ืองแมแ่ละเคร่ืองลกู) 

2. ไปท่ี Folder ท่ีเก็บไฟล์โปรแกรม C:/Hi-Season2  แล้วทําการ Rename ไฟล์ HISEASON.GDB เป็น 

HISEASON-OLD-วนัท่ีปัจจบุนั.GDB 

3. ไปท่ี Folder ท่ีเราใช้เก็บ File สํารองข้อมลูไว้ (คา่ท่ีโปรแกรมตัง้ให้เดมิคือ D:/Backup) จากนัน้ให้ 

Copy ไฟล์สํารองของมลูของวนัท่ีท่ีเราต้องการ โดยดไูด้จากช่ือไฟล์  มา Paste ไว้ในโฟลเดอร์ท่ีเก็บ

ไฟล์โปรแกรม C:/Hi-Season2  

4. ทําการ Rename-เปล่ียนช่ือ ไฟล์ท่ี copy มาเป็นช่ือ HISEASON.GDB 
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 การล้างข้อมูลและเร่ิมระบบใหม่ 

ค าเตือน : ท าครัง้เดียวก่อนเร่ิมใช้งานระบบจริงเท่านัน้ 

สําหรับกรณีทดสอบระบบ แล้วต้องการล้างข้อมลูตวัอยา่งออกเพ่ือเร่ิมใช้งาน  หากทา่นใช้งาน

โปรแกรมบนัทึกข้อมลูการทํางานไปแล้ว แล้วใช้เมนนีู ้ข้อมลูทัง้หมดจะหายไปและไม่สามารถกู้ คืนได้ 

วิธีการล้างข้อมูล 

1. ไปท่ีเมน ูหน้าท่ีพิเศษ (Utility) -> เร่ิมระบบใหม ่(Start New System)  จะปรากฏหน้าตา่งดงัภาพ 

 

2. หากต้องการล้างข้อมลูหลกัให้คลิกถกูตรงชอ่งส่ีเหล่ียมท่ีต้องการ เพ่ือลบข้อมลู 

3. กด OK เพ่ือล้างข้อมลูและเร่ิมระบบใหม่ 

 


