www.teawtourthai.com

96/498 หมู 7 ซ.ทาขาม 28 ถ.ทาขาม แขวงแสมดํา เขตบางขุนเทียน กรุงเทพฯ 10150

บริษัท ทีคิวเอ็มไอ จํากัด

โทร. 0-2451-0180 แฟกซ. 0-2451-0179 เลขประจําตัวผูเสียภาษี 3-0322-9537-6
(ติดตอทํา Contract Rate, โฆษณาฯ โปรดติดตอบริษัทฯ หรือตัวแทนฝายขายที่ติดตอกับทานโดยตรง)

ทํา "สวนลดจองหองพักออนไลน (Contract Rate) และโฆษณาประชาสัมพันธ กับ www.teawtourthai.com" ไดมากกวาที่คิด
Teawtourthai.com มีผูเขาชมอยางตอเนื่องเปนอันดับ 1 (www.stats.in.th

- ไมมีเว็บ Agency หรือเว็บทองเที่ยวรายใด ใหไดมากเทานี้

หมวดโรงแรมและรีสอรท) ติดหนา 1 Google ดวย Keyword ตาง ๆ มากที่สุด

- งาย ๆ - รวดเร็ว - ประหยัดเงิน กับที่พักฯของทานติด หนา 1 Google ภายใน 24 ชม.

เชน ที่เที่ยวสุดฮิต, ที่พัก โรงแรม รีสอรท, ชื่อที่พักฯ, ..............

- เปนเว็บ ที่เพิ่มมูลคา - ชองทางจําหนาย - การประชาสัมพันธ ใหกับที่พักฯอยางแทจริง

- ที่พักฯ ติดหนา 1 Google ใน 24 ชม. หลังลงประกาศ (มีหรือไมมี Website ก็ได)

- ผูจองฯ ชําระเงินคาจองหองพัก โดยตรงกับที่พักฯ

- ที่พักฯ Update ประกาศโฆษณา ไดดวยตนเอง

- ผูจองฯ ไดราคาจองหองพักที่ต่ํากวา Agency รายอื่น

- ที่พักฯ Update โปรโมชั่นเด็ด ไดดวยตนเอง

- ผูจองฯ ไมตองโทร-ไมตองรอผลเช็คหองพักวางผาน Agency

- ที่พักฯ Update หองพักวาง ไดดวยตนเอง

(เช็คหองพักวางOnline ไดตลอดเวลา)

- ที่พักฯ Update ชื่อผูจองหองพักฯ ไดดวยตนเอง

- ผูจองฯ มีความมั่นใจ ไดหองพักแนนอน

- ที่พักฯ รับ E-mail Alert แจงการจองหองพักโดยอัตโนมัติทันที

(เช็คชื่อผูจองหองพักOnline ไดตลอดเวลา)

- ที่พักฯ ใช แสดงสถานะหองพักวาง/ไมวาง และรายชื่อผูจองไดทั้งหมด ไมวา

- ผูจองฯ ทราบเบอรติดตอที่พักฯไดโดยตรง (ไมผาน Agency)
- ผูจองฯ รับ E-mail Alert แจงการจองหองพักโดยอัตโนมัติทันที

จะจองหองพักกับ TTT หรือจองจากWebอื่น หรือWalk in ก็ตาม

- ผูจองฯ เขาถึง(ประกาศ)ที่พักฯ ไดงาย-รวดเร็ว-หลายชองทาง

- ที่พักฯ รูสถานะหองพัก โดยไมตองอยูหนา Front
- ที่พักฯ ดู(ประวัติ)การจองหองพักไดทั้งหมด และคนหา+Print รายตัว
- ที่พักฯ เลือกขายหองพักไดทั้งตาม ฤดูกาล(Seasonal) หรือ วันหยุด(Holiday)
- ที่พักฯ เพิ่มตําแหนงการโฆษณาที่มีประสิทธิภาพ(ในเชิงลึก) โดยปริยาย

Flowchart ขั้นตอนและการใชงาน ที่สนองตอบตอ "ทุกความตองการทั้งของ ที่พักฯและผูจองหองพัก" Online 24 ชม.
ลําดับ/รายการ "www.teawtourthai.com"

ที่พัก โรงแรม รีสอรท (มีคูมือบนระบบ, ใชงานงายแคสง Mail เปนก็ทําเปน)
คําอธิบาย

1)

ลงประกาศ ประชาสัมพันธที่พักฯ

- เปนการประกาศ ประชาสัมพันธที่พักฯ

ผูจองหองพัก

คูมือการใชงาน(B/o)
No.2 การลงประกาศ

- ดูOnline

- ที่พักฯ Update ได
2)

ลงรายละเอียดหองพัก

2.1)

ทดลองใช

- เปนการลงรายการหองพักตาง ๆ
- เปนการทดลองใช(Pretest) กอนใชงานจริง

No.3 จัดการรายการหองวาง

- ลงรายการหองพักลวงหนาได
2.2)

เปดใชงานจริง

3)

Online การจองหองพัก

4)

รับแจง มีการจองหองพักฯ

4.1)

Email Alert
ทะเบียนคุมการจองหองพัก

4.2)

5)

ผูจองฯโอนเงินเขาบ/ชที่พักฯโดยตรง

- ที่พักฯ Update ได

- เปนการเปดใชงานจริง(TTT เปดระบบ)

TTT แจงการ Online

- ไมตองลงรายการใหม (ใชชุด Pretest)

(เปดใชงานจริง)

- จองOnline

- เปนการรับรูวามีการจองหองพัก
- Email Alertแจงทีพักฯ,ผูจอง (Auto)

No.4 Email แจงมีการจองฯ

- เก็บประวัติทั้งหมด+คนหารายตัว+Print

No.6 ทะเบียนคุมจองหองพัก

- เปนการโอนเงินของผูจอง ให ที่พักฯ

- Email Alert

TTT ประสาน /ติดตาม

- ตามที่ ที่พักฯ กําหนด
- เปนการ Update หองพักใหเปนปจจุบัน

จองจาก
Agency

6)

Update สถานะหองพักวาง/ไมวาง

No.3 จัดการรายการหองวาง

- เช็คOnline

No.5 จัดการรายชื่อผูจอง

- เช็คOnline

- เปนการ Update ผูจองใหเปนปจจุบัน

หรือ ลูกคา
Walk in

- ที่พักฯ Update ได
- ลดงาน Office (เพิ่มประสิทธิภาพOnline 24 ชม.)

รายอื่น
7)

Update รายชื่อผูจอง

- ที่พักฯ Update ได
- ลดงาน Office (เพิ่มประสิทธิภาพOnline 24 ชม.)

หมายเหตุ

1) แตละขั้นตอนเปนอิสระตอกัน ทีพักฯอาจจะเลือกหรือไมเลือกใชก็ได เชน ขั้นตอนที่ 6 "Update หองพักวาง" และ 7 "Update ชื่อผูจอง"
2) คาบริการมีใหเลือก 2 แบบ แบบที่ 1 Management Fee+คาสวนตางการจองรายเดือน และแบบที่ 2 เหมาจาย Management Fee (ไมมีคาสวนตางการจองฯ)
3) ที่พัก โรงแรม รีสอรท จัดสง "สวนลดคาหองพักของ Agency" (Agency Rate /Contract Rate) ให Teawtourthai.com(TTT)

พบปญหาการใชงานโปรดติดตอ :
คุณสมพงษ โทร.08-1927-9950, 08-6341-0803 Email : sompong@teawtourthai.com

ขอบคุณที่ใชบริการ
www.teawtourthai.com

