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ใช้สำหรับเป็นสื่อการเรียนการสอน 

รายวิชางานส่วนหน้าโรงแรม 



 

Reservation การจองห้องพัก 
 หน้าแรกจะเป็นการค้นหาข้อมูลการสำรองห้องพักก่อน 

 
 Last Name ค้นหาโดยชื่อ 
 First Name โรงแรมไม่ได้ใช้ 
 Room No. ค้นหาจากหมายเลขห้อง 
 Arrival ค้นหาจากวันที่เข้าพัก 
 Departure ค้นหาจากวันที่ check-out 
 Company ค้นหาจากชื่อบริษัท 
 Reservation No. ค้นหาจากหมายเลขการสำรองห้องพัก 
 Group Code ค้นหาจากหมายเลข group 
 Partial Name ค้นหาจากส่วนใดส่วนหนึ่งของชื่อ 
 Market Code ค้นหาจากชนิดตลาด เช่น FIT, WIN, GRP 
 New Book สำหรับการทำจองใบใหม่ 
 New Group สำหรับการทำจองแบบกลุ่ม 
 Find สำหรับค้นหา ถ้าไม่ได้กรอกอะไรเลย จะค้นหาทั้งหมดออกมา 
 ถ้ากด Sort จะเรียงลำดับให้ 



 
• New Book ทำการจองใหม่ 
• Edit Book แก้ไขการจอง 
• CXL Book ยกเลิกการจอง 
• Guest Profile พิมพ์รายละเอียดการจองเพ่ิมเติม 
• Copy Book ทำการคัดลอกการจองอันนี้ สามารถใช้กรณีต้องการให้มีการจองเหมือนใบนี้อีกหนึ่ง

ข้อมูล 
• Split Rsnv แยกรายละเอียดใบจองเป็นต่อห้อง กรณีท่ีทำการจองมากกว่า 1 ห้อง 
• Share Guest หนึ่งห้องทำบิล มากกว่า 1 ใบ (เราไม่ได้ใช่ใน Reservation) 
• Room Assign ระบุหมายเลขห้องให้กับการจองอันนั้น 
• Chk In ทำการ check-in 
• User Log บอกว่าพนักงานคนไหนทำอะไรในเครื่องไปบ้าง 
• Sub Menu ไปเมนูถัดไป 



 
• Change Guest สำหรับแก้ไขชื่อแขก 
• Wait List สำหรับลูกค้าที่จะลง waiting list ไว้กรณีห้องเต็ม 
• Com. Profile รายละเอียดของบริษัท ที่แขกห้องนี้อยู่ 
• Folio Setup รูปแบบ Folio, การโอนค่าห้องจากห้องลูก ไปห้องแม่ (กรณีกรุ๊ป) 
• Auto Change ให้เปลี่ยนค่าห้องอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่กำหนด เช่นพรุ่งนี้ให้เปลี่ยนราคาจาก 850 

บาท เป็น 950 บาท 
• Rsvn deposit สำหรับการจ่ายเงินมัดจำ 
• Month Post สำหรับห้องที่มีการจ่ายเป็นรายเดือน 
• Print Form พิมพ์การจองนี้ออกมา 
• Guest Msg กรณีมีข้อความถึงแขก 
• Trace Job สำหรับพิมพ์รายละเอียดเวลาต้องการให้ตามงานห้องนี้ เช่น ต้องไปซื้อหนังสือพิมพ์

ให้แขก ต้องจัดรถไปรับ 
• Main Menu กลับไปท่ีหน้าหลัก 

 
 
 
 
 



1. New Book ทำการจองใหม่ โดยที่เป็นสีแดง เว้นไม่ได้ 

 
• Company ชื่อ contract 
• Group ชื่อกรุ๊ป 
• Name 1 ให้ใส่ชื่อพร้อมนามสกุลของแขก 
• Name 2 ไม่ได้ใช่ 
***ในส่วนของ company, group, name 1 หลังจากพิมพ์เสร็จ เครื่องจะทำการ search หาให้ว่า
เคยมีชื่อนี้หรือไม่ถ้าเป็นแขกใหม่หรือ search แล้วชื่อไม่ตรงให้กด ESC เพ่ือเพ่ิมชื่อนี้ไป 

 



• Reservation # หมายเลข reservation No. (จะข้ึนมาเองอัตโนมัติ) 
• Share No. พิมพ์ไม่ได้ จะโชว์เอง 
• Address ที่อยู่ พิมพ์ไม่ได้ จะโชว์เอง 
• Country ประเทศ พิมพ์ไม่ได้ จะโชว์เอง 
• Nationality สัญชาติ พิมพ์ไม่ได้ จะโชว์เอง 
• Arrival วันที่จะเข้าพัก 
• Flt. เที่ยวบิน และเวลาเครื่องจอด 
• Cl Time เวลาที่จะเข้าพัก  
• Night (s) จำนวนคืนที่พัก 
• Departure วันที่จะออก 
• Flt เที่ยวบิน และเวลาเครื่องขึ้น 
• Co เวลาที่จะ check-out 
• No of Rm (s) จำนวนห้องท่ีจะทำการจอง 
• Adt จำนวนแขกที่พัก 
• Chd จำนวนเด็กที่มาพัก 
• Room Type ชนิดห้อง 
• Room No. หมายเลขห้องพัก 
• Rate Code อัตราค่าห้องพัก จะเป็นอันที่มีการตั้งค่าไว้ในเครื่องเท่านั้น ปรกติใช้แต่ของ Room 

103 
• Allotment จำนวน allotment ที่ให้ (โรงแรมไม่ได้ใช้) 
• Rate ราคาค่าห้อง โดยให้ใส่ราคาท่ีจะต้องเก็บแขกเลย แต่ถ้ามีการใช้ Rate Code มันจะ ขึ้นมา

ให้เอง  
• Market ใส่ประเภทลูกค้า เช่น VIP, FIT, WIN, GRP, Com 
• Letter สำหรับพิมพ์เอกสารออกมา โดยสามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์เป็น Slip หรือจดหมาย 

โรงแรมใช้แบบ Slip เท่านั้น 
• Reserved by ให้ใส่หมายเลข registration no (ตามใบ register) 
• Tel หมายเลขโทรศัพท์คนจอง 
• ABF จำนวนอาหารเช้า พร้อมราคาอาหารเช้าของห้องนี้ 
• Lunch จำนวนอาหารกลางวัน พร้อมราคาอาหารกลางวันของห้องนี้ 
• Dinner จำนวนอาหารเย็น พร้อมราคาอาหารเย็นของห้องนี้ 
• Extra Bed จำนวนเตียงเสริม และราคาเตียงเสริม 
• Warning Msg การใส่ข้อความเตือนกรณีท่ีมีอะไรต้องดูเป็นพิเศษ เช่น ห้ามเก็บ โดยจะเตือน 2 

ครั้ง คือ ตอน check-in กับตอน check-out แต่โรงแรมไม่ใช้ 



• Remark การใส่ข้อความเตือน เช่น Room only, Room + 2 ABF @ 100.- 
• UserID รหัสผู้ทำการจอง 
• C/N-Time เวลาที่ทำการ check-in 
• C/O-Time เวลาที่ทำการ check-out 
• Specials ขออะไรเป็นพิเศษไหม เช่นขอชั้นสูง ๆ ขอเตียงเดี่ยว 
• Pay  จะจ่ายเงินเป็นอะไร เช่น เงินสด บัตรเครดิต 
• Cr.Card หมายเลขบัตรเครดิต 
• Exp. Date วันที่บัตรเครดิตหมดอายุ 
• Date of Arr วันที่เข้ามาประเทศไทย (ดูใน passport) 
• Visa-Type ชนิดของ visa แขก (ดูใน passport) 
• Exp of stay วันสุดท้ายของแขกที่จะอยู่ในไทยได้(ดูใน passport) 
• Relate ความสัมพันธ์กับแขก (ไม่ได้ใช้) 
• TM No. หมายเลขบัตรขาเข้า/ขาออก 

2. Edit Book แก้ไขการจอง (หน้าเดียวกับ booking) 
3. CXL Book ยกเลิกการจอง ถ้าใช้จะต้องใส่สาเหตุที่ยกเลิกด้วย 

 
 

4. Guest Profile พิมพ์รายละเอียดส่วนตัวของแขก โดยข้อมูลนี้จะอยู่ในเครื่องตลอดไป 

 
 



5. Copy Book ทำการคัดลอกการจองอันนี้ สามารถใช้กรณีต้องการให้มีการจองเหมือนใบนี้อีกหนึ่ง
ข้อมูลจะถามก่อนว่าจะทำแน่ไหน 

 
ถ้าทำแน่จะขึ้นให้ใส่ช่วงวันที่จะเข้าพัก และวันที่จะออก 

 
เสร็จแล้วจะข้ึนเลขท่ี Reservation No. มาให ้

 
 

6. Split Rsnv แยกรายละเอียดใบจองเป็นต่อห้อง กรณีท่ีทำการจองมากกว่า 1 ห้อง โดยจะถามก่อนว่า
จะแยกแน่ไหม 

 
 
7. Share Guest หนึ่งห้องทำบิล มากกว่า 1 ใบ  

จะถามว่าจะทำแน่ไหม 

 
ถ้าตกลง จะขึ้นข้อมูลห้องนี้มาอีกครั้งหนึ่ง 



 
8. User Log บอกว่าพนักงานคนไหนทำอะไรในเครื่องไปบ้าง 
 

 
 
 
9. Change Guest สำหรับแก้ไขชื่อแขก โดยสามารถพิมพ์ชื่อใหม่หรือเลือกชื่อเก่าที่มีอยู่แล้วก็ได้ 

  

 
 
 
10. Wait List สำหรับลูกค้าที่จะลง waiting list ไว้กรณีห้องเต็ม โดยจะข้ึนมาถามว่าจะย้ายไปไว้ที่ Waiting 
list หรือไม ่

 
 
 



11. Com. Profile รายละเอียดของบริษัท ที่แขกห้องนี้อยู่ จะสามารถเรียกดูได้เท่านั้น แต่แก้ไขไม่ได้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12. Folio Setup รูปแบบ Folio, การโอนค่าห้องจากห้องหนึ่งไปยังอีกห้องหนึ่ง 

 
 
 

• Format ตั้งว่าจะตั้งรูปแบบการพิมพ์อย่างไร 
• Folio ใส่ชื่อให้กับ folio แต่ละอัน 
• Trn# ระบุว่าต้องการให้ข้อมูลไหนอยู่ folio นี้บ้าง (เฉพาะกรณีเครื่อง auto มาให้) เช่น 1001 

Room charge 
• Transfer ตั้งว่าจะย้ายค่าใช้จ่ายของ folio นี้ไปท่ีห้องไหน 

 
 
 
 



13. Auto Change ให้เปลี่ยนค่าห้องอัตโนมัติเมื่อถึงเวลาที่กำหนด เช่นพรุ่งนี้ให้เปลี่ยนราคาจาก 850 บาท 
เป็น 950 บาท 

 
ถ้าเลือก New จะข้ึนมาให้เลือกว่าจะเปลี่ยนอะไร เช่น ค่าห้อง จำนวนคน โดยให้ระบุว่าจะเปลี่ยนวันไหน 
อย่างไร 

 
 
 
14. Rsvn deposit สำหรับการจ่ายเงินมัดจำ โดยจะต้องเลือกก่อนว่าจะเป็น Cashier รหัสไหน และ รอบไหน 

 
 

 
 

แล้วจะข้ึนให้ใส่ว่าชนิดการจ่ายเงินที่ TM# 



 
 

Unit Price ให้ใส่ว่าจ่ายไว้เท่าไหร่ 
Qtty 
Reference 
Description จะบอกว่ารหัส TM# นั้นคืออะไร เช่น Cash Payment 
Folio # 

15. Print Form พิมพ์การจองนี้ออกมา สามารถเลือกได้ว่าจะพิมพ์มาเป็นรูปแบบไหน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



16. Guest Msg กรณีมีข้อความถึงแขก 

 
• New สร้างข้อความใหม่ โดยให้ใส่ว่าใครเป็นคนฝากข้อความนี้ และเนื้อหาที่ฝากคืออะไร 

 
• Edit แก้ไขข้อความ 
• Delete ลบข้อความนี้ทิ้ง 
• Print พิมพ์เป็นเอกสารออกมา อาจจะเอาไว้ให้แขก 
• Receive สำหรับกรณีที่แขกได้รับข้อความนี้แล้ว 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



17. Trace Job สำหรับพิมพ์รายละเอียดเวลาต้องการให้ตามงานห้องนี้ เช่น ต้องไปซื้อ นสพ.ให้แขก หรือต้อง
จัดรถไปรับ 

 
  Trace Date ต้องระบุวันที่ต้องทำ  
  Description หัวข้อที่ต้องทำ 
  Remark  รายละเอียดเพ่ิมเติม 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 



New Group 

 
 
Company ชื่อบริษัท กรณีกรุ๊ปนี้มี contract rate กับโรงแรม 
 เมื่อพิมพ์ชื่อบริษัท มันจะขึ้นมาให้เลือกว่ามีชื่อนี้มีประวัติโรงแรมไหม 

 
ถ้ามีให้กด Enter หรือ Double Click ถ้าไม่มีให้กด ESC แล้วกด No 

  
Group code ชื่ออะไร โดยเมื่อพิมพ์เสร็จมันจะขึ้นของเก่ามาให้เลือก ถ้าไม่มี ให้กด ESC เพ่ือเพ่ิมใหม่ 



  

 
Group name ชื่อกรุ๊ป 
Arrival วันที่เข้าพัก 
Departure วันที่ออก 
No.of Room จำนวนห้องพัก 
Market Code ชนิดตลาด เชน่ GRP 
B/F Amount จำนวนอาหารเช้า (ไม่ต้องใส่) 
Remark ข้อความเตือนสำหรับห้องนี้เช่น Room only, Room + 2 ABF 
 
หลังกด New จะข้ึนให้ใส่รายละเอียด พวกชนิดห้อง จำนวนคนต่อห้อง จำนวนห้องในชนิดนั้น ๆ Rate Code 
ราคาค่าห้อง Remark ของชนิดนั้น ๆ 

 



Rate code ไม่ต้องใส่ 
Room rate ให้ใส่ราคาค่าห้อง 
Allotment ไม่ต้องใส่ 
 
ถ้ากด New อีก จะหมายถึงเราต้องการเพ่ิมห้องให้กรุ๊ปนี้ 
ถ้ากด Edit แสดงว่าเราต้องการแก้ไขสิ่งที่เราพิมพ์ไปให้กับกรุ๊ป 
ถ้ากด Delete แสดงว่าต้องการลบข้อมูลออก 
ถ้ากด Save แสดงว่าต้องการบันทึกการทำงานครั้งนี้ แล้วจะข้ึนเลขที่การจองให้ 

  
 
ให้ search ชื่อกรุ๊ปนี้เพื่อทำการ check-in 
 
 


