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สว่นที่ 1 : การติดตัง้ และตัง้คา่โปรแกรม 
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1.1 วธีิการดาวน์โหลดและตดิตัง้โปรแกรม 

 ส าหรับผู้ใช้งานท่ีมีแผน่ CD ตดิตัง้โปรแกรมแล้ว ให้ไปท่ี My Computer -> เลือก drive ท่ีแสดงข้อมลู

ในแผน่ แล้วท าตามขัน้ตอนด้านลา่ง โดยข้ามขัน้ตอนท่ี 2 (ขัน้ตอนการดาวน์โหลด) 

ส าหรับผู้ใช้ท่ีต้องการทดลองใช้โปรแกรม หรือไมมี่แผน่ CD สามารถดาวน์โหลดโปรแกรมบริหารงานทวัร์ได้

ท่ีเว็บไซต์  http://qsofttech.com/ดาวน์โหลดระบบทวัร์-touristagent/  หรือ www.qsofttech.com โดยไปท่ี

เมน ูดาวน์โหลดโปรแกรม-วิธีการใช้งาน แล้วเลือกโปรแกรมบริหารทวัร์ Tourist Agent ให้เลือกดาวน์โหลด 

Version ท่ีทา่นต้องการมีทัง้หมด 4 version เปรียบเทียบฟังชัน่แตล่ะเวอร์ชัน่ จากนัน้ให้ท าตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้ 

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

Properties 

 

http://qsofttech.com/ดาวน์โหลดระบบทัวร์-touristagent/
http://www.qsofttech.com/
http://qsofttech.com/%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B9%81%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%A9%E0%B8%B1%E0%B8%97%E0%B8%97%E0%B8%B1%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C-touristagent/
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จากนัน้ดท่ีู System Type ว่าเป็น 32-Bit หรือ 64-Bit (ตามตวัอยา่งเป็น 64-Bit) 

 
 

2. (ส าหรับผู้ ท่ียงัไมมี่ไฟล์โปรแกรม) ท่ีหน้าเว็บไซต์ ให้ดาวน์โหลดไฟล์ตอ่ไปนี ้(ไฟล์ท่ีดาวน์โหลดมาอาจ

เก็บอยูท่ี่ C:\Users\Administrator\Downloads) 

2.1      โปรแกรมจดัการฐานข้อมลู: 

- ส าหรับ 32-Bit ให้ดาวน์โหลด Firebird2.5.8_x32.exe  

- ส าหรับ 64-Bit ให้ดาวน์โหลด Firebird2.5.8_x64.exe 

2.2 โปรแกรมบริหารงานทวัร์ ให้เลือก 1 Versionท่ีต้องการ  : Lite / Plus / Pro / Gold 

http://www.qsofttech.com/Firebird/Firebird_Win32.exe
http://www.qsofttech.com/Firebird/Firebird_x64.exe
http://www.qsofttech.com/touristagent/TouristAgentLiteSetup.exe
http://www.qsofttech.com/touristagent/TouristAgentPlusSetup.exe
http://www.qsofttech.com/touristagent/TouristAgentProSetup.exe
http://www.qsofttech.com/touristagent/TouristAgentGoldSetup.exe
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3. ตดิตัง้โปรแกรมจดัการฐานข้อมลู Firebird โดย double click ท่ีไฟล์ Firebird.2.5.8_x32 ส าหรับผู้ ท่ีใช้

เคร่ืองคอมพิวเตอร์แบบ 32-Bit หรือ double click ท่ีไฟล์ Firebird.2.5.8_x64 ส าหรับผู้ ท่ีใช้เคร่ือง

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

Next ไปเร่ือยๆ แล้วกด Finish 

4. ตดิตัง้โปรแกรมเอเยน่ต์ทวัร์ โดย double click ท่ีไฟล์ TouristAgentSetup.exe เลือก Next 

 
จากนัน้เลือก I accept the agreement แล้วกด Next  

 

http://www.qsofttech.com/Firebird/Firebird_Win32.exe
http://www.qsofttech.com/Firebird/Firebird_x64.exe
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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 TouristAgent ให้ดบัเบิล้ท่ีไอคอนคลิ๊กแล้ว

ทา่นสามารถเร่ิมต้นใช้งานได้ทนัที               
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1.2 วธีิก าหนดค่าเบือ้งต้น และลงทะเบียนผลิตภณัฑ์ 

วิธีก าหนดค่าเบือ้งต้น 

ส าหรับท่านท่ีท าการตดิตัง้โปรแกรมและเร่ิมต้นใช้งานครัง้แรก หรือต้องการก าหนด Path ของฐานข้อมลู / 

เช่ือมตอ่ไปยงัเคร่ือง server ในกรณีท่ีท างานด้วยระบบ LAN ก็สามารถก าหนดคา่เบือ้งต้นได้โดย 

1. เปิดโปรแกรม TouristAgent และเลือกเมน ูหน้าท่ีพิเศษ -> ก าหนดเคร่ืองแมข่า่ย 

 
 

2. จะปรากฏหน้าตา่งให้ก าหนด 2 คา่คือ 

2.1 Database Path: ให้ใส ่Path ของไฟล์ฐานข้อมลูของโปรแกรม (ใช้คา่ท่ีก าหนดมาให้แล้วได้เลย) 

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

กรณีท่ีใช้งานเคร่ืองเดียว/เคร่ืองแมข่า่ย  หรือใส ่IP ของเคร่ืองแมข่า่ยในกรณีเคร่ืองนีเ้ป็นเคร่ืองลกู) 

 



 

 [TOURISTAGENT MANUAL- QSOFTTECH.COM 
คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมบริหารทวัร์ท่องเที่ยว] 

12 
 

 

    

 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 

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

แล้วเลือก  OK ซึง่โปรแกรมจะปิดเพ่ือท าการตัง้คา่ภายใน ทา่นสามารถเร่ิมใช้งานโดยเปิดโปรแกรม

ขึน้มาอีกครัง้ 

ส าหรับผู้ท่ีใช้งานโปรแกรมผ่านระบบ LAN และต้องการก าหนด IP address ของเคร่ืองลกูขา่ยให้

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

ในชอ่ง Server IP Address  หรือท าตามขัน้ตอนตอ่ไปนี ้

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 (เช่ือมตอ่สายแลนให้อยูใ่นวงแลนเดียวกนัทกุ

เคร่ืองก่อน) 
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 จากนัน้ ให้เลือก Internet Protocol Version 4 (TCP/IPv4) แล้วเลือก Properties 

 

 จากนัน้ให้ด ูIP Address ท่ีปรากฏดงัภาพตวัอยา่ง แล้วน าไปก าหนดในช่อง Server IP Address ตาม

วิธีด้านบน หากทา่นขดัข้องไมส่ามารถท าได้ ให้แจ้งเจ้าหน้าท่ีบริการรีโมทติดตัง้โปรแกรมให้ได้ 
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ลงทะเบียนผลิตภัณฑ์ 

 ส าหรับท่านท่ีต้องการลงผลิตภณัฑ์เพ่ือใช้งานโปรแกรมตวัเตม็ สามารถโทรตดิตอ่ควิซอฟต์เทคท่ีเบอร์

โทรศพัท์ 099-369-4654, 085-549-6395 เพ่ือท าการสัง่ซือ้โปรแกรม  โดยไปท่ีเมนหูน้าท่ีพิเศษ  -> ลงทะเบียน

ผลิตภณัฑ์ โดยให้ทีมงานรีโมทเข้ามาลงทะเบียนให้ แล้วกดบนัทึก 

 

 หากลงทะเบียนถกูต้อง จะแสดงข้อความว่า ลงทะเบียนเสร็จสมบรูณ์  

 ให้ท าการปิดโปรแกรมแล้วเปิดขึน้มาใหม่ จากนัน้ Login เข้าระบบท่ีเมน ูผู้ใช้งาน (User)->เข้าสูร่ะบบ 

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

Status bar แถบด้านล่างหน้าจอโปรแกรมต้องแสดงค าว่า Registered ซึง่หมายถึงท าการลงทะเบียนถกูต้อง 

 
 

 

099-369-4654, 085-5946395 
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1.3 วธีิล้างข้อมูลเพื่อเร่ิมระบบใหม่ 

วิธีก าหนดค่าเบือ้งต้น 

ส าหรับท่านท่ีท าการตดิตัง้โปรแกรมและเร่ิมต้นใช้งานครัง้แรกหากต้องการล้างข้อมลูท่ีทดลองใช้งานเพื่อ

เร่ิมต้นใช้งานจริงให้ท่าน เลือกเมน ูหน้าท่ีพิเศษ -> ล้างข้อมลูเพื่อเร่ิมระบบใหม ่ 

หมายเหต*ุ* ก่อนล้างข้อมลูหากมีข้อมลูส าคญัให้ท่านส ารองข้อมลูปอ้งกนัไว้ก่อนท าการล้างข้อมลู ถ้าต้องการ

ล้างข้อมลูเอกสารแตไ่มต้่องการล้างข้อมลูหลกัให้กดปุ่ ม OK โดยไมต้่องท าเคร่ืองหมายถกูหน้าข้อมลูหลกัแต่

ถ้าต้องการล้างข้อมลูหลกัใดๆก็ให้ท าเคร่ืองหมายถกูหน้าข้อมลูหลกันัน้แล้วคอ่ยกดปุ่ ม OK 
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สว่นที่ 2 : การเตรียมข้อมลูพืน้ฐาน 
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2.1 การ Login เข้าใช้งานโปรแกรม 

 ทา่นสามารถเข้าใช้งานโปรแกรมโดยไปท่ีเมน ูเร่ิมต้น -> Login-เข้าระบบ หรือท่ีรูปแม่กญุแจ 

 

 จะปรากฏหน้าตา่งส าหรับเข้าสูร่ะบบ โดยในการเร่ิมต้นใช้งานครัง้แรก ให้ใช้ User id: SYSTEM , 

password: 123 เพ่ือเข้าสูร่ะบบ โดยทา่นสามารถเปล่ียนแปลงรหสัผา่น หรือสร้างข้อมลู User ใหมไ่ด้ภายหลงั  

(หากทา่นไมต้่องการให้ผู้ใช้งานอ่ืน เข้ามาใช้งานโปรแกรมรูปแบบสิทธ์ิของผู้ดแูลระบบ ให้เปล่ียน username 

password ของผู้ดแูลระบบใหม่ และสร้าง user ใหมส่ าหรับผู้ใช้งานอ่ืน) 
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             2.2 ปุ่มส าคัญในการเพิ่ม-แก้ไขข้อมูลต่างๆในโปรแกรม 

 

- ปุ่ มเพิ่ม  : กดปุ่ มเพิ่มเพ่ือท าการเพิ่มข้อมลูใหมท่ี่ไมซ่ า้กบัข้อมลูท่ีมีอยูเ่ดมิ 

- แก้ไข [F2] : ส าหรับแก้ไขข้อมลูท่ีมีอยูใ่นระบบ (แก้ไขได้ครัง้ละ 1 รายการ) ให้ทา่นเลือกต าแหนง่

ข้อมลูท่ีต้องการแก้ไขก่อนคลิ๊กปุ่ มนี ้

- ลบ : ใช้ส าหรับลบข้อมลูท่ีมีอยูใ่นระบบ (ลบได้ครัง้ละ 1 รายการ) หากลบไมไ่ด้แสดงวา่ข้อมลูนัน้มี

การน าไปใช้ในเอกสารใดๆแล้ว ให้ทา่นเลือกต าแหนง่ข้อมลูท่ีต้องการลบก่อนคลิ๊กปุ่ มนี  ้

- ปุ่ มบนัทึก : หลงัจากท่ีท าการเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลู และต้องการบนัทึกการเปล่ียนแปลงข้อมลูนัน้ให้

กดปุ่ มบนัทกึ  

- ปุ่ มยกเลิก  : ใช้ส าหรับยกเลิกการเพิ่มหรือการแก้ไขข้อมลูท่ีไมต้่องการบนัทึก หลงัจากท่ีกดปุ่ มเพิ่ม

หรือแก้ไขข้อมลู ให้กดปุ่ ม ยกเลิก หรือปุ่ ม Esc ท่ีแปน้คีย์บอร์ด 

- ปุ่ มค้นหา  : ใช้ส าหรับค้นหาข้อมลูท่ีอยูใ่นฟอร์มนัน้โดขเลือกเง่ือนไขตา่งๆเชน่ รหสั/ช่ือ/วนัท่ี ฯลฯ  

ข้อมลูท่ีก าลงัเพิ่มหรือแก้ไขอยู่หรือข้อมลูท่ีเลือกอยู ่จะมีสญัลกัษณ์        อยู่ด้านหน้าแถวในตารางข้อมลู 

                         

- ปุ่ ม First  : กดปุ่ มนีเ้พ่ือขยบัต าแหนง่ไปท่ีข้อมลูแรกสดุท่ีมีในฟอร์มข้อมลูนัน้ 

- ปุ่ ม Previus : กดปุ่ มนีเ้พ่ือขยบัต าแหนง่ไปท่ีข้อมลูก่อนหน้าข้อมลู ณ ปัจจบุนั 1 ต าแหนง่  

- ปุ่ ม Next : กดปุ่ มนีเ้พ่ือขยบัต าแหนง่ไปท่ีข้อมลูถดัไปจากต าแหนง่ข้อมลู ณ ปัจจบุนั 1 ต าแหนง่  

- ปุ่ ม Last : กดปุ่ มนีเ้พ่ือขยบัต าแหนง่ไปท่ีข้อมลูสดุท้ายท่ีมีในฟอร์มข้อมลูนัน้ 

 



 

 [TOURISTAGENT MANUAL- QSOFTTECH.COM 
คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมบริหารทวัร์ท่องเที่ยว] 

19 
 

 

    

 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 

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

                         2.3 การก าหนดระดับสิทธ์ิการใช้งานระบบ 
 เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูการตัง้คา่ระบบ ->ระดบัสิทธ์ิการใช้งาน

ระบบ เพ่ือก าหนดระดบัสิทธ์ิการใช้งานในระบบ 

     

จะแสดงหน้าระดบัสิทธ์ิส าหรับผู้ใช้งานระบบซึง่จะมีข้อมลูระดบัสิทธ์ิตวัอยา่งแสดงให้ดดูงัภาพ 
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การก าหนดสิทธ์ิแต่ละข้อมูลสามารถก าหนดได้ 4 รูปแบบ 

1. เพิ่มข้อมลูได้เทา่นัน้ 

2. เพิ่ม แก้ไข ลบ ข้อมลูได้ทัง้หมด 

3. ดขู้อมลูได้เทา่นัน้ 

4. ไมมี่สิทธ์ิเข้าถึงข้อมลูได้ 

ซึง่ข้อมลูท่ีสามารถก าหนดสิทธ์ิการใช้งานได้ มีดงันี ้

-ข้อมลูหลกั: ข้อมลูทัง้หมดท่ีอยูใ่นเมนขู้อมลูพืน้ฐาน 

-ข้อมลูผู้ใช้งานระบบ 

-ข้อมลูบคุคล 

-ข้อมลูสินค้า 

-จดัการการจอง 

-จดัการบลิ 

-จดัการรับเงิน 

-จดัการให้พนกังาน 

-รายงานสรุป 

**หมายเหต*ุ* รหสัและช่ือระดบัสิทธ์ิท่ีเพิ่มต้องห้ามซ า้กบัข้อมลูเดมิท่ีมีอยู ่ 

รหสั: 1 ตวัอกัษร 

ช่ือระดบัสิทธ์ิ: 30 ตวัอกัษร 

วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัดวูิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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                                    2.4 ผู้ใช้งานโปรแกรม 
 เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูการตัง้คา่ระบบ ->ผู้ใช้โปรแกรม 

 

 จะแสดงหน้าข้อมลูผู้ใช้โปรแกรมซึง่จะมีข้อมลู User ตวัอยา่งแสดงให้ดดูงัภาพ 

 

ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูผู้ใช้งานระบบและก าหนดระดบัสิทธ์ิได้ตามต้องการ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้

ครบถ้วนก่อนบนัทกึโดย Username ห้ามซ า้กบัข้อมลูเดมิท่ีมีอยู ่(ทา่นต้องไปก าหนดข้อมลูระดบัสิทธ์ิให้

เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลูผู้ ใช้งานระบบ)  

วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 

ข้อควรระวัง : ไม่ควรลบ User ช่ือล็อกอิน SYSTEM (แต่ท่านสามารถแก้ไขรหัสผ่านได้) 

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

น้อย 1 User ท่ีสามารถท างานได้ทกุเมน ู  
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                                                   2.5 จัดการข้อมูลกิจการ 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูการตัง้คา่ระบบ ->ข้อมลูกิจการ   

เพ่ือก าหนดข้อมลูกิจการในระบบ 
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ให้ทา่นกดปุ่ ม Edit เพ่ือแก้ไขข้อมลูตา่งๆ และก าหนดประเภทภาษี VAT ของกิจการได้ท่ีฟอร์มนี ้โดยจะมีผลตอ่

การค านวณราคาและออกรายงานตา่งๆ ซึง่สามารถเลือกได้ 3 แบบคือ  ไมมี่ภาษี,  รวมภาษี และ แยกภาษี  ซึง่

ทา่นต้องก าหนดอตัราภาษีหากมีการคดิอตัราภาษี 

นอกจากนีท้า่นสามารถก าหนดโลโก้ของกิจการได้โดยการดบัเบิล้คลิกท่ีพืน้ท่ีวา่งด้านบนของฟอร์ม (ณ 

บริเวณท่ีมีรูปตวัอย่าง) และเลือกภาพท่ีต้องการ โดยภาพท่ีเลือกจะปรากฏเม่ือทา่นกดบนัทกึ  

หมายเหต:ุ เม่ือต้องการแก้ไขข้อมลู กดปุ่ มแก้ไข จากนัน้ท าการแก้ไขข้อมลู แล้วกดบนัทกึหรือยกเลิก 

วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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                                        2.6 ข้อมูลทั่วไป 
ท่ีเมนขู้อมลูพืน้ฐาน  -> -ข้อมลูทัว่ไป จะเป็นหวัข้อท่ีรวบรวมเมนทูัว่ไปตา่งๆท่ีใช้งานในระบบได้แก่ ประเทศ-

สญัชาต,ิ เมือง, ประเภทการรับเงิน, อตัราแลกปล่ียน, วนัหยดุรอบก าหนดราคา, ประเภทพาหนะ/รถรับ-สง่,  

จดุรับสง่, เส้นเดนิทางรถ, เรือ รถ-พาหนะ, ประเภทคา่ใช้จา่ย, ธนาคาร   ท่านสามารถ เพิ่ม-แก้ไข-ลบ ข้อมลูได้

ตามต้องการ โดยรหสัข้อมลูห้ามซ า้กบัท่ีมีอยูเ่ดมิในระบบ ซึง่ตอ่ไปจะบอกรายละเอียดปลีกยอ่ยแตล่ะ

แบบฟอร์ม 

 
 

หมายเหต:ุ วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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2.6.1 ข้อมูลประเทศ-สัญชาต ิ
เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูทัว่ไป ->ประเทศ-สญัชาต ิ  
เพ่ือก าหนดข้อมลูประเทศ-สญัชาต ิไปใช้อ้างอิงในเอกสารตา่งๆในระบบ 

                     
 

 
 

 
 
 

ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูประเทศ-สญัชาตไิด้ตามต้องการ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อนบนัทึก

โดย อกัษรย่อประเทศห้ามซ า้กบัข้อมลูเดมิท่ีมีอยู ่(สามารถดขู้อมลูเรียงตามอกัษรย่อหรือสญัชาตไิด้)  

วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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2.6.2 ข้อมูลเมือง 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูทัว่ไป ->เมือง   

เพ่ือก าหนดข้อมลูเมือง ไปใช้อ้างอิงในเอกสารตา่งๆในระบบ 
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ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูเมืองได้ตามต้องการ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อนบนัทกึโดยจะต้อง

เลือกประเทศท่ีต้องการก่อนท่ีจะกดปุ่ มเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู และ CITYID ห้ามซ า้กบัข้อมลูเดมิท่ีมีอยู่ เม่ือเพิ่ม/

แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Post เพ่ือบนัทกึหรือ Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู 

(สามารถดขู้อมลูเฉพาะประเทศไทยหรือเลือกประเทศก่อนดขู้อมลูเมืองได้)  

วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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2.6.3 ข้อมูลประเภทการรับเงนิ 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูทัว่ไป ->ประเภทการรับเงิน   

เพ่ือก าหนดข้อมลูการรับเงิน ไปใช้อ้างอิงในเอกสารตา่งๆในระบบ 

            

            

ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูการรับเงินได้ตามต้องการ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อนบนัทึกโดย 

รหสัห้ามซ า้กบัข้อมลูเดมิท่ีมีอยู ่(สามารถกดปุ่ ม First/Previos/Next/Last เพ่ือขยบัต าแหนง่ข้อมลูได้)  

วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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2.6.4 ข้อมูลอัตราการแลกเปล่ียน 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูทัว่ไป -> อตัราการแลกเปล่ียน 

เพ่ือก าหนดข้อมลูอตัราแลกเปล่ียน ไปใช้อ้างอิงในเอกสารตา่งๆในระบบ 

          

                     

ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูอตัราการแลกเปล่ียนได้ตามต้องการ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อน

บนัทกึ แตไ่มต้่องระบขุ้อมลูในชอ่งแก้ไขลา่สดุหลงัจากบนัทกึระบบจะใส่คา่ให้อตัโนมตัิ โดย สกลุเงินห้ามซ า้กบั

ข้อมลูเดมิท่ีมีอยูแ่ตส่ามารถแก้ไขเปล่ียนเรทเงินได้ เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Post เพ่ือบนัทกึ

หรือ Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู 

วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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2.6.5 ข้อมูลวันหยุด 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูทัว่ไป -> อตัราการแลกเปล่ียน 

เพ่ือก าหนดข้อมลูอตัราแลกเปล่ียน ไปใช้อ้างอิงในเอกสารตา่งๆในระบบ 

         
 

         

ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูวนัหยดุได้ตามต้องการ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อนบนัทกึโดย เม่ือ

เพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Post เพ่ือบนัทึกหรือ Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู 

วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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2.6.6 ข้อมูลรอบก าหนดราคา 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูทัว่ไป -> รอบก าหนดราคา 

เพ่ือก าหนดข้อมลูรอบก าหนดราคา ไปใช้อ้างอิงในเอกสารตา่งๆในระบบ 

         
 

                         
 

ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูรอบก าหนดราคาได้ตามต้องการ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อนบนัทกึ

โดย เร่ิมวนัท่ีและถึงวนัท่ี ห้ามซ า้กบัข้อมลูเดมิท่ีมีอยู ่เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Post เพ่ือ

บนัทกึหรือ Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู 

วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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2.6.7 ข้อมูลประเภทพาหนะ/รถรับ-ส่ง 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูทัว่ไป -> ประเภทพาหนะ/รถรับ-สง่ 

เพ่ือก าหนดข้อมลูประเภทพาหนะ/รถรับ-สง่ ไปใช้อ้างอิงในเอกสารตา่งๆในระบบ                

                                           

 

ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูประเภทพาหนะ/รถรับ-สง่ได้ตามต้องการ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วน

ก่อนบนัทกึโดย เร่ิมวนัท่ีและถึงวนัท่ี เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Post เพ่ือบนัทกึหรือ Cancel  

ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู อา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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2.6.8 ข้อมูลจุดรับส่ง 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูทัว่ไป -> จดุรับสง่ 

เพ่ือก าหนดข้อมลูจดุรับสง่ ไปใช้อ้างอิงในเอกสารตา่งๆในระบบ 
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ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูจดุรับสง่ได้ตามต้องการ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อนบนัทึกโดย

จะต้องเลือกเมืองท่ีจดุรับสง่นัน้อยู่ และ ช่ือจดุรับสง่ห้ามซ า้กบัข้อมลูเดมิท่ีมีอยู ่เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อย

แล้วให้กดปุ่ ม Post เพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู 

(สามารถดขู้อมลูจดุรับสง่ทกุเมืองหรือเลือกเฉพาะเมืองท่ีต้องการดจูดุรับสง่ก็ได้)  

วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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2.6.9 ข้อมูลเส้นทางเดนิรถ 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูทัว่ไป -> เส้นทางเดนิรถ 

เพ่ือก าหนดข้อมลูเส้นทางเดินรถ ไปใช้อ้างอิงในเอกสารตา่งๆในระบบ 
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ขัน้ตอนแรกให้ทา่นคลิ๊กท่ีแถบ เส้นทางรับสง่เพ่ือเพิ่มช่ือเส้นทางรับ-สง่ก่อน โดยช่ือเส้นทางรับสง่ห้ามซ า้กบั

ข้อมลูเดมิท่ีมีอยู ่เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Post เพ่ือบนัทกึหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการ

ยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู 

 หลงัจากนัน้ให้ทา่นเพิ่มข้อมลูจดุรับสง่ (ทา่นต้องไปก าหนดข้อมลูจดุรับสง่ให้เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลู

เส้นทางเดนิรถ)  โดยคลิ๊กท่ีข้อมลูเส้นทางทีละเส้นทางแล้วไปคลิ๊กท่ีแถบจดุรับสง่เพ่ือเพิ่มข้อมลูจดุรับสง่แตล่ะ

เส้นทาง โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อนบนัทึกโดยล าดบัท่ีห้ามซ า้กบัข้อมลูเดมิท่ีมีอยู ่เม่ือเพิ่ม/แก้ไข

ข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Post เพ่ือบนัทกึหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู 

วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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2.6.10 ข้อมูลเรือ 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูทัว่ไป -> เรือ 

เพ่ือก าหนดข้อมลูเรือ ไปใช้อ้างอิงในเอกสารตา่งๆในระบบ 
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ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูเรือได้ตามต้องการ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อนบนัทกึ หากข้อมลูใด

เป็นตวัเลขถ้ายงัไมต้่องการระบคุา่ให้ใส ่0 เป็นคา่เร่ิมต้น โดนรหสัเรือห้ามซ า้กบัข้อมลูเดมิท่ีมีอยู่ เม่ือเพิ่ม/แก้ไข

ข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Post เพ่ือบนัทกึหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู 

(สามารถดขู้อมลูโดยแสดงตามเรือทัง้หมด/เรือท่ีใช้งาน/เรือท่ีไมใ่ช้งาน และสามารถเรียงตามรหสัเรือหรือตาม

ช่ือ-รายละเอียดเรือก็ได้) 

หมายเหต:ุ หากท าเคร่ืองหมายถกูท่ี เปรียบเทียบต้นทนุกบัประมาณการ หมายถึงเม่ือมีการบนัทึกคา่ใช้จา่ยเรือ

จริงให้ระบบแสดงสว่นตา่งของคา่ใช้จา่ยท่ีใช้จริงกบัคา่ใช้จา่ยท่ีระบใุนข้อมลูเรือด้วยว่าตา่งกนัเทา่ไร  

วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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2.6.11 ข้อมูลรถ-พาหนะ 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูทัว่ไป -> รถ-พาหนะ 

เพ่ือก าหนดข้อมลูเรือ ไปใช้อ้างอิงในเอกสารตา่งๆในระบบ                  

 
 

ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูรถ-พาหนะได้ตามต้องการ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อนบนัทึก หาก

ข้อมลูใดเป็นตวัเลขถ้ายงัไมต้่องการระบคุา่ให้ใส่ 0 เป็นคา่เร่ิมต้น โดนทะเบียนรถห้ามซ า้กบัข้อมลูเดมิท่ีมีอยู ่

เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Post เพ่ือบนัทกึหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/

แก้ไขข้อมลู 

(สามารถดขู้อมลูโดยแสดงตามรถทัง้หมด/รถท่ีใช้งาน/รถท่ีไมใ่ช้งาน และสามารถเรียงตามรหสัรถหรือตามช่ือ-

รายละเอียดรถก็ได้) 

*** (ทา่นต้องไปก าหนดข้อมลูคนขบัรถและประเภทรถ-พาหนะให้เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลูรถ) 
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หมายเหต:ุ หากท าเคร่ืองหมายถกูท่ี รถนอกหมายถึงเป็นรถท่ีจ้างมาจากบริษัทข้างนอก หากในอนาคตมีรถคนั

ใดท่ีไมใ่ช้งานแล้วให้แก้ไขข้อมลูเอาเคร่ืองหมายถกูท่ีช่องใช้งานออก  

วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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2.6.12 ข้อมูลประเภทค่าใช้จ่าย 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูทัว่ไป -> ประเภทคา่ใช้จา่ย 

                                        

       

ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูประเภทคา่ใช้จา่ยได้ตามต้องการ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อน

บนัทกึโดย และรหสัห้ามซ า้กบัข้อมลูเดมิท่ีมีอยู่ ถ้ายงัก าหนดยอดเงินไมไ่ด้ให้ใส่ 0 เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู

เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Post เพ่ือบนัทกึหรือ Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู 

วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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2.6.13 ข้อมูลธนาคาร 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูทัว่ไป -> ธนาคาร 

                                    

                 
ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูธนาคารได้ตามต้องการ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อนบนัทกึโดย และ

รหสัธนาคารห้ามซ า้กบัข้อมลูเดมิท่ีมีอยู่ ถ้ายงัก าหนดคา่ธรรมเนียมไมไ่ด้ให้ใส ่0 เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อย

แล้วให้กดปุ่ ม Post เพ่ือบนัทึกหรือ Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู 

วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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2.6.14 ข้อมูลบัญชีธนาคาร 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูทัว่ไป -> บญัชีธนาคาร 

                                  
 

ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูบญัชีธนาคารได้ตามต้องการ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อนบนัทกึ 

โดนรหสับญัชีธนาคารห้ามซ า้กบัข้อมลูเดิมท่ีมีอยู ่เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Post เพ่ือบนัทกึ

หรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู  

ถ้ายงัไมส่ามารถก าหนดยอดยกมาได้ให้ใส่คา่เร่ิมต้นเป็น 0 ไปก่อน 

(ทา่นต้องท าการเพิ่มข้อมลูธนาคารให้เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลูบญัชีธนาคาร) 

วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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       สว่นท่ี 3 : ข้อมลูพืน้ฐาน – บคุคล 
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                                 3. ข้อมูลบุคคล 
ท่ีเมนขู้อมลูพืน้ฐาน  -> ข้อมลูบคุคล จะเป็นหวัข้อท่ีรวบรวมเมนเูก่ียวข้องกบับคุคลท่ีใช้งานในระบบได้แก่ เขต

การขายเอเยน่ต์, เอเยน่ต์, ลกูค้า, Tour Operator, โรงแรม, สายการบนิ, บริษัทรถนอก, อ่ืนๆ, คนขบัรถ,  

Sales-พนกังานขาย, ไกด์, กบัตนัเรือ, ผู้ช่วยกปัตนั ทา่นสามารถ เพิ่ม-แก้ไข-ลบ ข้อมลูได้ตามต้องการ โดยรหสั

ข้อมลูห้ามซ า้กบัท่ีมีอยูเ่ดมิในระบบ ซึง่ตอ่ไปจะบอกรายละเอียดปลีกย่อยแตล่ะแบบฟอร์ม 

 

                        

หมายเหต:ุ วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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3.1 ข้อมูลเขตการขายเอเย่นต์ 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูบคุคล -> เขตการขายเอเยน่ต์ 

                          

            

ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูเขตการขายเอเยน่ต์ได้ตามต้องการ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อน

บนัทกึ โดยรหสัห้ามซ า้กบัข้อมลูเดมิท่ีมีอยู่ เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Post เพ่ือบนัทกึหรือ กด

ปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู  

- สามารถกดปุ่ ม First/Previos/Next/Last เพ่ือขยบัต าแหนง่ข้อมลูได้  

- สามารถดขู้อมลูโดยแสดงตามรหสัหรือช่ือเขตก็ได้ 

 อา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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3.2 ข้อมูลเอเย่นต์ 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูบคุคล -> เอเย่นต์ 
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ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูเอเยน่ต์ได้ตามต้องการ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อนบนัทกึ 

หากข้อมลูใดเป็นตวัเลขถ้ายงัไมต้่องการระบคุา่ให้ใส ่0 เป็นคา่เร่ิมต้น โดนรหสัเอเยน่ต์ห้ามซ า้กบัข้อมลูเดมิท่ีมี

อยู ่เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Post เพ่ือบนัทกึหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/

แก้ไขข้อมลู 

(สามารถดขู้อมลูเอเยน่ต์ทัง้หมดหรือเฉพาะเขตการขายท่ีต้องการ และสามารถเรียงตามรหสัหรือตามช่ือ

เอเยน่ต์ก็ได้) 

*** ทา่นต้องไปก าหนดข้อมลูเขตการขายเอเยน่ต์และประเทศให้เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลูเอเยน่ต์ *** 

หากในอนาคตไมไ่ด้ร่วมงานกบัเอเยน่ต์คนใดทา่นสามารถน าเคร่ืองหมายถกูในช่องใช้งานออกได้ ระบบจะไม่

แสดงข้อมลูนัน้เม่ือค้นหา 

วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 

3.3 ข้อมูลลูกค้า 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูบคุคล -> ลกูค้า 
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ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูลกูค้าได้ตามต้องการ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อน และสามารถเพิ่ม

รูปภาพลกูค้าได้โดยดบัเบิล้คลิ๊กท่ีก าหนดรูปเลือกรูปลกูค้าท่ีต้องการ เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กด

ปุ่ ม Post เพ่ือบนัทกึหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู 

(สามารถดขู้อมลูลกูค้าทัง้หมดหรือเฉพาะสญัชาตท่ีิต้องการได้) 

*** ทา่นต้องไปก าหนดข้อมลูสญัชาตใิห้เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลูลกูค้า *** 

วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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3.4 ข้อมูล Tour Operator 
เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูบคุคล -> Tour Operator 
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*** ทา่นต้องไปก าหนดข้อมลูเมืองและประเทศให้เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลู Tour Operator *** 

      ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลู Tour Operator ได้ตามต้องการ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อน 

หากเป็นเจ้าหนีแ้บบเงินเช่ือให้ทา่นระบรูุปแบบการรับช าระเงินและจ านวนวนัเครดิตด้วย เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู

เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Post เพ่ือบนัทกึหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู (สามารถดู

ข้อมลู Tour Operator โดยเรียงตามรหสัหรือช่ือก็ได้)  

หากภายหลงัไมไ่ด้มีการใช้งาน Tour Operator รายใดสามารถแก้ไขเอาเคร่ืองหมายถกูท่ีชอ่งใช้งานออกได้ 

หลงัจากนัน้ให้เพิ่มรายการทวัร์ของผู้จดัทวัร์โดยคลิ๊กไปท่ีแถบ รายการทวัร์ของผู้จดัทวัร์ 

 
 

ทา่นสามารถเพิ่มข้อมลูรายการทวัร์ของผู้จดั ได้ตามต้องการ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อน  

จุดสังเกต  

-หากเป็นทวัร์ท่ีมีรายการทวัร์ยอ่ยๆหลายรายการเป็นสว่นประกอบให้ท าเคร่ืองหมายถกูท่ี แพคเกจ/สินค้าชดุ 

-หากเป็นทวัร์ท่ีค้างคืนให้ท าเคร่ืองหมายถกูท่ีค้างคืน และใสจ่ านวนคืน 

-ระบปุระเภท (ต้องไปเพิ่มข้อมลูท่ี ข้อมลูพืน้ฐาน->ข้อมลูสินค้า->กลุม่-ประเภทสินค้า ก่อน)  

-ระบปุระเภทย่อย (ต้องไปเพิ่มข้อมลูท่ี ข้อมลูพืน้ฐาน->ข้อมลูสินค้า->กลุม่-ประเภทสินค้า ก่อน) 

-ระบเุมือง (ต้องไปเพิ่มข้อมลูท่ี ข้อมลูพืน้ฐาน->ข้อมลูทัว่ไป->เมือง ก่อน) 

-Single Supplement คา่บริการเสริมตา่งๆเชน่ อาหาร/เคร่ืองดื่ม เป็นต้น 

-หากให้คดิต้นทนุท่ีไมไ่ด้เกิดรายได้ด้วยเชน่ คา่ไกด์ แถมฟรี ให้ท าเคร่ืองหมายถกูท่ีคิดต้นทนุ FOC/ไกด์ 
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-หากมีรูปภาพสามารถดบัเบิล้คลิ๊กก าหนดรูปภาพได้ 

เม่ือเพิ่ม/แก้ไข ข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ มบนัทกึหรือ กดปุ่ ม ไมบ่นัทกึถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู  

หากภายหลงัไมไ่ด้มีการใช้งานรายการทวัร์นีแ้ล้ว สามารถแก้ไขเอาเคร่ืองหมายถกูท่ีช่องใช้งานออกได้ 

                        
 

หากสินค้าใดเป็นแพคเกจหรือมีรายการทวัร์ยอ่ยภายในท่านสามารถเพิ่มรายการทวัร์ยอ่ยได้โดยคลิ๊กท่ี 

ปุ่ ม Package ดงัรูปด้านลา่งตรงรายการทวัร์ท่ีต้องการ 
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ทา่นสามารถเพิ่มรายช่ือสินค้าได้ตามต้องการ โดยรหสัรายการสินค้าห้ามซ า้กบัท่ีมีอยู่เดมิ และใสจ่ านวน เม่ือ

เพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Post เพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไข

ข้อมลู *** ท่านต้องไปก าหนดข้อมลูสินค้าให้เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลูแพคเกจทวัร์ท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน->

ข้อมลูสินค้า *** 
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หากสินค้าใดมีหลายระดบัราคา ให้คลิ๊กท่ีสินค้ารายการนัน้แล้วคลิ๊กท่ีปุ่ มระดบัราคา ดงัรูป  

            
ให้ทา่นกดปุ่ มเคร่ืองหมาย +เพ่ือเพิ่มข้อมลู 

- ระดบัท่ี (ระดบัราคา) จะไปสมัพนัธ์กบัระดบัราคาในข้อมลูลกูค้า/เอเยน่ต์  

- ชว่งเวลา (ต้องไปเพิ่มข้อมลูชว่งเวลาก่อนท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน->ข้อมลูทัว่ไป->รอบก าหนดราคา)  

- ราคาผู้ใหญ่ (ก าหนดราคาใน ระดบัและชว่งเวลาท่ีเลือก) 

- ราคาเด็ก (ก าหนดราคาใน ระดบัและชว่งเวลาท่ีเลือก) 

เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ มเคร่ืองหมายถกู เพ่ือบนัทกึหรือ กดปุ่ มกากบาทถ้าต้องการยกเลิก

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู  

วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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3.5 ข้อมูล โรงแรม 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูบคุคล -> โรงแรม 
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*** ทา่นต้องไปก าหนดข้อมลูเมืองและประเทศให้เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลูโรงแรม *** 

      ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูโรงแรมได้ตามต้องการ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อน หากเป็น

เจ้าหนีแ้บบเงินเช่ือให้ท่านระบรูุปแบบการรับช าระเงินและจ านวนวนัเครดิตด้วย เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อย

แล้วให้กดปุ่ ม Post เพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู (สามารถก าหนด

เมืองท่ีแสดงข้อมลูโรงแรม และดขู้อมลู โรงแรม โดยเรียงตามรหสัหรือช่ือก็ได้)  

หากภายหลงัไมไ่ด้มีการใช้งาน โรงแรมท่ีใดสามารถแก้ไขเอาเคร่ืองหมายถกูท่ีช่องใช้งานออกได้ 

หลงัจากนัน้ให้เพิ่มรายการห้องพกัของโรงแรมนัน้โดยคลิ๊กไปท่ีแถบ รายการห้องพกั 

 

ทา่นสามารถเพิ่มรูปแบบห้องพกัท่ีมีของแตล่ะโรงแรม โดยรหสัสินค้าห้ามซ า้กบัท่ีมีอยู่เดมิ สามารถใส่

รูปห้องพกัตวัอยา่งได้โดยดบัเบิล้คลิ๊กท่ีก าหนดรูปภาพ (ท่านต้องเพิ่มข้อมลูประเภทห้องและประเภทยอ่ยให้

เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลูห้องพกั โดยเข้าไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน->ข้อมลูสินค้า->กลุม่ประเภทสินค้า/บริการ) 

เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ มบนัทกึ หรือ กดปุ่ มไมบ่นัทึก ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู  
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หากมีการท าสญัญากบัโรงแรมใดสามารถบนัทึกข้อตกลงราคาห้องพกัโดยก าหนดชว่งวนัท่ีได้ โดยคลิ๊กท่ีโรงแรมท่ีต้องการ

บนัทกึสญัญาและคลีกท่ีแถบสญัญา ดงัรูป 

 

ให้ทา่นคลิ๊กท่ีปุ่ มเพิ่มในแถบสญัญาเพื่อก าหนดชว่งวนัท่ีของสญัญา หากมีไฟล์รูปภาพของสญัญาสามารถ

ดบัเบิล้คลิ๊กก าหนดรูปภาพได้ เม่ือเพิ่มข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ มบนัทกึ หรือ กดปุ่ มไมบ่นัทกึ ถ้าต้องการ

ยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู หลงัจากนัน้ให้คลิ๊กปุ่ ม Add เพ่ือเพิ่มราคาห้องพกัตามชว่งวนัท่ีในสญัญาแตล่ะ

ประเภทห้องพกั เม่ือเพิ่มข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Post เพ่ือบนัทกึหรือ กดปุ่ มCancel ถ้าต้องการยกเลิก

การเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู 

วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 

 



 

 [TOURISTAGENT MANUAL- QSOFTTECH.COM 
คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมบริหารทวัร์ท่องเที่ยว] 

59 
 

 

    

 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 

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

3.6 ข้อมูล สายการบนิ 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูบคุคล -> สายการบนิ 
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*** ทา่นต้องไปก าหนดข้อมลูเมืองและประเทศให้เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลูสายการบนิ *** 

      ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูสายการบนิได้ตามต้องการ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อน หาก

เป็นเจ้าหนีแ้บบเงินเช่ือให้ทา่นระบรูุปแบบการรับช าระเงินและจ านวนวนัเครดติด้วย เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู

เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Post เพ่ือบนัทกึหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู (สามารถดู

ข้อมลูสายการบิน โดยเรียงตามรหสัหรือช่ือก็ได้)  

หากภายหลงัไมไ่ด้มีการใช้งาน สายการบนิท่ีใดสามารถแก้ไขเอาเคร่ืองหมายถกูท่ีช่องใช้งานออกได้ 

หลงัจากนัน้ให้เพิ่มรายการไฟลท์ของสายการบนินัน้โดยคลิ๊กไปท่ีแถบรายการไฟลท์ 
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ให้ทา่นคลิ๊กท่ีปุ่ มเพิ่มในแถบรายการไฟลท์เพ่ือเพิ่มเท่ียวบิน  

-ทา่นต้องท าการเพิ่มข้อมลูเมืองต้นทางกบัเมืองปลายทางก่อนท่ีเมน ู(ข้อมลูพืน้ฐาน->ข้อมลูทัว่ไป->เมือง) 

-ทา่นต้องท าการเพิ่มข้อมลูประเภท ประเภทยอ่ยก่อนท่ีเมน ู(ข้อมลูพืน้ฐาน->ข้อมลูสินค้า->กลุม่-ประเภท

สินค้า/บริการ) 

เม่ือเพิ่มข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ มบนัทึก หรือ กดปุ่ มไมบ่นัทกึ ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู  

วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 

3.7 ข้อมูล บริษัทรถนอก-เรือนอก 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูบคุคล -> บริษัทรถนอก 

                           

*** ทา่นต้องไปก าหนดข้อมลูเมืองและประเทศให้เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลูบริษัทรถนอก/เรือนอก *** 

      ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูบริษัทรถนอกได้ตามต้องการ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อน หาก

เป็นเจ้าหนีแ้บบเงินเช่ือให้ทา่นระบรูุปแบบการรับช าระเงินและจ านวนวนัเครดติด้วย เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู

เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Post เพ่ือบนัทกึหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู  

(สามารถดขู้อมลูบริษัทรถนอก โดยเรียงตามรหสัหรือช่ือก็ได้)  

หากภายหลงัไมไ่ด้มีการใช้งาน บริษัทรถนอกท่ีใดสามารถแก้ไขเอาเคร่ืองหมายถกูท่ีช่องใช้งานออกได้ 
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หลงัจากนัน้ให้เพิ่มรายการ Transfer ของบริษัทรถนอกนัน้โดยคลิ๊กไปท่ีแถบรายการ Transfer 

 

ให้ทา่นคลิ๊กท่ีปุ่ มเพิ่มในแถบรายการ Transfer เพ่ือเพิ่มเท่ียวรถรับ-สง่ หรือเท่ียวเรือรับ-สง่ของบริษัทนอก 

-รหสัสินค้าห้ามซ า้กบัของเดิมท่ีมีอยู่ 

-ทา่นต้องท าการเพิ่มข้อมลูเมืองต้นทางกบัเมืองปลายทางก่อนท่ีเมน ู(ข้อมลูพืน้ฐาน->ข้อมลูทัว่ไป->เมือง) 

-ทา่นต้องท าการเพิ่มข้อมลูประเภท ประเภทยอ่ยก่อนท่ีเมน ู(ข้อมลูพืน้ฐาน->ข้อมลูสินค้า->กลุม่-ประเภท

สินค้า/บริการ) 

เม่ือเพิ่มข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ มบนัทึก หรือ กดปุ่ มไมบ่นัทกึ ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู  
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วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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3.8 ข้อมูล ผู้จ าหน่ายอ่ืนๆ 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูบคุคล -> อ่ืนๆ 
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*** ทา่นต้องไปก าหนดข้อมลูเมืองและประเทศให้เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลูผู้จ าหน่ายอ่ืนๆ *** 

      ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูผู้จ าหนา่ยอ่ืนๆได้ตามต้องการ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อน หาก

เป็นเจ้าหนีแ้บบเงินเช่ือให้ทา่นระบรูุปแบบการรับช าระเงินและจ านวนวนัเครดติด้วย เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู

เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู  

(สามารถดขู้อมลูผู้จ าหนา่ยอ่ืนๆ โดยเรียงตามรหสัหรือช่ือก็ได้)  

หากภายหลงัไมไ่ด้มีการใช้งาน ผู้จ าหน่ายคนใดสามารถแก้ไขเอาเคร่ืองหมายถกูท่ีช่องใช้งานออกได้ 

 

ให้ทา่นคลิ๊กท่ีปุ่ มเพิ่มในแถบรายการสินค้าเพ่ือเพิ่มรายช่ือสินค้า รหสัสินค้าห้ามซ า้กบัของเดมิท่ีมีอยู่ 

ทา่นต้องท าการเพิ่มข้อมลูเมืองต้นทางกบัเมืองปลายทางก่อนท่ีเมน ู(ข้อมลูพืน้ฐาน->ข้อมลูทัว่ไป->เมือง) 

ทา่นต้องท าการเพิ่มข้อมลูประเภท ประเภทยอ่ยก่อนท่ีเมน ู(ข้อมลูพืน้ฐาน->ข้อมลูสินค้า->กลุม่-ประเภท

สินค้า/บริการ) เม่ือเพิ่มข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ มบนัทกึหรือกดปุ่ มไมบ่นัทกึ ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม 
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3.9 ข้อมูลคนขับรถ 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูบคุคล -> คนขบัรถ 
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*** ทา่นต้องไปก าหนดข้อมลูสญัชาตใิห้เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลูคนขบัรถ *** 

      ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูคนขบัรถได้ตามต้องการ และเพิ่มรูปภาพของคนขบัรถโดยดบัเบิล้คลิ๊ก

ก าหนดรูป โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อน เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึก

หรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู  

(สามารถดขู้อมลูคนขบัรถ โดยเรียงตามรหสัหรือช่ือก็ได้ หรือแสดงข้อมลูทัง้หมด ใช้งาน/ไมใ่ช้งานก็ได้)  

หากภายหลงัไมไ่ด้มีการใช้งานคนขบัรถคนใดสามารถแก้ไขเอาเคร่ืองหมายถกูท่ีช่องใช้งานออกได้ 

3.10 ข้อมูล Sales-พนักงานขาย 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูบคุคล -> Sales-พนกังานขาย 

                                   
*** ทา่นต้องไปก าหนดข้อมลูสญัชาตแิละเอเยน่ต์ให้เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลูพนกังานขาย *** 

      ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูพนกังานขายได้ตามต้องการ และเพิ่มรูปภาพโดยดบัเบิล้คลิ๊กก าหนดรูป 

โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อน เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทกึหรือ กดปุ่ ม 

Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู  

(สามารถดขู้อมลูพนกังานขาย โดยเรียงตามรหสัหรือช่ือก็ได้ หรือแสดงข้อมลูทัง้หมด ใช้งาน/ไมใ่ช้งานก็ได้)  

หากภายหลงัไมไ่ด้มีการใช้งานพนกังานขายคนใดสามารถแก้ไขเอาเคร่ืองหมายถกูท่ีช่องใช้งานออกได้ 
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3.11 ข้อมูล ไกด์ 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูบคุคล -> ไกด์ 

                                          
 

*** ทา่นต้องไปก าหนดข้อมลูสญัชาตใิห้เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลูไกด์ *** 

      ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูพนกังานขายได้ตามต้องการ และเพิ่มรูปภาพโดยดบัเบิล้คลิ๊กก าหนดรูป 

โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อน เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทกึหรือ กดปุ่ ม 

Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู  

(สามารถดขู้อมลูพนกังานขาย โดยเรียงตามรหสัหรือช่ือก็ได้ หรือแสดงข้อมลูทัง้หมด ใช้งาน/ไมใ่ช้งานก็ได้)  

หากภายหลงัไมไ่ด้มีการใช้งานไกด์คนใดสามารถแก้ไขเอาเคร่ืองหมายถกูท่ีชอ่งใช้งานออกได้ 
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3.12 ข้อมูล กัปตันเรือ 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูบคุคล -> กปัตนัเรือ 

                                  

*** ทา่นต้องไปก าหนดข้อมลูสญัชาตใิห้เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลูกปัตนัเรือ *** 

      ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูกปัตนัเรือได้ตามต้องการ และเพิ่มรูปภาพโดยดบัเบิล้คลิ๊กก าหนดรูป โดย

จะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อน เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ ม 

Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู  

(สามารถดขู้อมลูกปัตนัเรือ โดยเรียงตามรหสัหรือช่ือก็ได้ หรือแสดงข้อมลูทัง้หมด ใช้งาน/ไมใ่ช้งานก็ได้)  

หากภายหลงัไมไ่ด้มีการใช้งานกปัตนัเรือคนใดสามารถแก้ไขเอาเคร่ืองหมายถกูท่ีช่องใช้งานออกได้ 
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3.13 ข้อมูล ผู้ช่วยกัปตัน 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูบคุคล -> ผู้ช่วยกปัตนั 

                                   

*** ทา่นต้องไปก าหนดข้อมลูสญัชาตใิห้เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลูผู้ชว่ยกปัตนั *** 

      ทา่นสามารถเพิ่มหรือแก้ไขข้อมลูผู้ชว่ยกปัตนัได้ตามต้องการ และเพิ่มรูปภาพโดยดบัเบิล้คลิ๊กก าหนดรูป 

โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อน เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทกึหรือ กดปุ่ ม 

Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู  

(สามารถดขู้อมลูผู้ชว่ยกปัตนั โดยเรียงตามรหสัหรือช่ือก็ได้ หรือแสดงข้อมลูทัง้หมด ใช้งาน/ไมใ่ช้งานก็ได้)  

หากภายหลงัไมไ่ด้มีการใช้งานผู้ชว่ยกปัตนัคนใดสามารถแก้ไขเอาเคร่ืองหมายถกูท่ีช่องใช้งานออกได้ 
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       สว่นท่ี 4 : ข้อมลูพืน้ฐาน – สินค้า 
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                                 4. ข้อมูลสินค้า 
ท่ีเมนขู้อมลูพืน้ฐาน  -> ข้อมลูสินค้า จะเป็นหวัข้อท่ีรวบรวมเมนเูก่ียวข้องกบัสินค้าท่ีใช้งานในระบบได้แก่ กลุม่-

ประเภทสินค้า/บริการ, Tour-ทวัร์, Flight-ไฟลท์เดนิทาง, Transfer-รับสง่, Hotel Room-ห้องพกั, Other-สินค้า/

บริการอ่ืนๆ  ทา่นสามารถ เพิ่ม-แก้ไข-ลบ ข้อมลูได้ตามต้องการ โดยรหสัข้อมลูห้ามซ า้กบัท่ีมีอยูเ่ดมิในระบบ ซึง่

ตอ่ไปจะบอกรายละเอียดปลีกยอ่ยแตล่ะแบบฟอร์ม 

 

หมายเหต:ุ วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 

 

 

 

 

 

 



 

 [TOURISTAGENT MANUAL- QSOFTTECH.COM 
คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมบริหารทวัร์ท่องเที่ยว] 

77 
 

 

    

 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 

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

4.1 ข้อมูล กลุ่ม-ประเภทสินค้า/บริการ 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูสินค้า -> กลุม่-ประเภทสินค้า/บริการ 

                            

 

*** กลุม่-ประเภทสินค้าต้องเพิ่มให้เรียบร้อยก่อนเพิ่มข้อมลูสินค้าอ่ืนๆ *** 

ให้ทา่นท าการเพิ่มประเภทสินค้าในแตล่ะกลุม่สินค้าก่อนแล้วคอ่ยเพิ่มประเภทสินค้าย่อยตามล าดบั โดยรหสั

ประเภทและช่ือสินค้าห้ามซ า้ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อน เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม 

Save เพ่ือบนัทกึหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู  

(ประเภทสินค้าและประเภทสินค้าย่อย ใช้ในการแบง่หมวดหมูส่ินค้าตา่งๆ)  

หมายเหต:ุ วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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4.2 ข้อมูล Tour - ทัวร์ 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูสินค้า -> Tour-ทวัร์ 
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*** กลุม่-ประเภทสินค้าและประเภทยอ่ยต้องเพิ่มให้เรียบร้อยก่อนเพิ่มข้อมลูทวัร์ *** 

ทา่นสามารถเลือกการแสดงข้อมลูได้ 3 รูปแบบ ทัง้หมด-ทกุประเภท,ตามประเภท,ตามประเภทยอ่ย 

เม่ือเลือกประเภทยอ่ยตามสินค้าท่ีต้องการแล้วให้ทา่นเพิ่มข้อมลูโดยไปคลิ๊กท่ีแถบ รายละเอียดทวัร์ คลิ๊กปุ่ ม

เพิ่ม โดยรหสัสินค้าและช่ือสินค้าห้ามซ า้ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อน เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อย

แล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทกึหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู สามารถดรูายการ

ทวัร์ตา่งๆโดยคลิ๊กไปท่ีแถบ รายการทวัร์  

หมายเหต:ุ วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 

 

 



 

 [TOURISTAGENT MANUAL- QSOFTTECH.COM 
คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมบริหารทวัร์ท่องเที่ยว] 

80 
 

 

    

 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 

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

หากสินค้าใดมีสินค้ายอ่ยๆภายในเป็นแพคเกจทวัร์ ให้ไปท่ีแถบรายละเอียดทวัร์ของทวัร์นัน้แล้วคลิ๊กท่ีปุ่ ม 

Package ดงัรูป 

 

คลิ๊กปุ่ ม Add เพ่ือเพิ่ม โดยรหสัรายการสินค้าห้ามซ า้และใสจ่ านวน โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อน เม่ือ

เพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Post เพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไข

ข้อมลู   
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ทา่นสามารถเพิ่มรอบทวัร์แตล่ะรายการทวัร์ได้ โดยเลือกท่ีรายการทวัร์และคลิ๊กไปท่ีแถบรอบทวัร์ คลิ๊กปุ่ ม

เคร่ืองหมาย + เพ่ือเพิ่ม โดยรอบท่ีและชว่งเวลาห้ามซ า้ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อน เม่ือเพิ่ม/แก้ไข

ข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ มเคร่ืองหมายถกูเพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ มกากบาทถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไข

ข้อมลู   

 

หากสินค้าทวัร์รายการนัน้มีหลายระดบัราคา ให้คลิ๊กไปท่ีแถบระดบัราคาเพ่ือเพิ่มข้อมลูได้ คลิ๊กปุ่ ม

เคร่ืองหมาย + เพ่ือเพิ่ม โดยให้ก าหนดระดบัราคาให้ช่องระดบัท่ีและก าหนดชว่งเวลา (high-season/ low 

season) หากชอ่งราคาไหนท่ียงัไมส่ามารถตัง้ราคาได้ให้ใส ่0 เป็นคา่เร่ิมต้นไปก่อน โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้

ครบถ้วนก่อน เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ มเคร่ืองหมายถกูเพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ มกากบาทถ้า

ต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู   
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สามารถค้นหาสินค้าทวัร์ได้โดยคลิ๊กท่ีปุ่ มค้นหา สามารถค้นหาด้วยช่ือหรือรหสัสินค้าโดยพิมพ์เข้าไปท่ีชอ่ง 

Search Charactors แล้วกดปุ่ ม ok จะปรากฏรายละเอียดทวัร์ท่ีคณุต้องการ  

 

 

 



 

 [TOURISTAGENT MANUAL- QSOFTTECH.COM 
คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมบริหารทวัร์ท่องเที่ยว] 

83 
 

 

    

 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 

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

4.3 ข้อมูล Flight -ไฟลท์เดนิทาง 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูสินค้า -> Flight-ไฟลท์เดนิทาง 

                                      

 

คลิ๊กปุ่ มเพิ่ม โดยรหสัไฟลท์ห้ามซ า้ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อน เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู

เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู ท่าน

สามารถดขู้อมลูทัง้หมดหรือดตูามเง่ือนไขท่ีระบไุด้ (เมืองต้นทาง/เมืองจดุหมาย/สายการบนิ/ประจ าวนั) 
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4.4 ข้อมูล Transfer -รับส่ง 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูสินค้า -> Transfer - รับสง่ 

                                    

ให้เลือกประเภทพาหนะก่อนคลิ๊กปุ่ มเพิ่ม โดยรหสัสินค้าห้ามซ า้ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อน เม่ือเพิ่ม/

แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู 

(ทา่นต้องเพิ่มข้อมลูประเภทยอ่ย,เส้นทาง,จดุรับต้นทาง,จดุรับปลายทาง ก่อนเพิ่ม Transfer – รับสง่ ) 
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4.5 ข้อมูล Hotel Room -ห้องพัก 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูสินค้า -> Hotel Room– ห้องพกั 

                                

คลิ๊กปุ่ มเพิ่ม โดยรหสัสินค้าห้ามซ า้ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อน เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้

กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู (ท่านต้องเพิ่มข้อมลูโรงแรม

,ประเภทห้อง,ประเภทยอ่ยก่อนเพิ่มข้อมลูห้องพกั) ทา่นสามารถดขู้อมลูโดยแสดงทัง้หมดหรือตามเง่ือนไข 

(ประเภทห้องพกั/ก าหนดเมือง)    
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4.6 ข้อมูล Other - สินค้า/บริการอื่นๆ  
เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูข้อมลูพืน้ฐาน -> ข้อมลูสินค้า -> Other–สินค้า/บริการอ่ืนๆ  

                                  

 

คลิ๊กปุ่ มเพิ่ม โดยรหสัสินค้าห้ามซ า้ โดยจะต้องระบขุ้อมลูให้ครบถ้วนก่อน เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้

กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู (ท่านต้องเพิ่มข้อมลู

ประเภทยอ่ย,เมืองต้นทาง/สถานท่ีจดั,เมืองปลายทาง)  

หมายเหต:ุ วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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       สว่นท่ี 5 : ข้อมลูงานประจ าวนั 
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                              5. ข้อมูลงานประจ าวัน 
ท่ีเมนขู้อมลูงานประจ าวนั  จะเป็นหวัข้อท่ีรวบรวมเมนเูก่ียวข้องกบัการบนัทกึเอกสารตา่งๆท่ีใช้งานในระบบซึง่

จะดงึข้อมลูหลกัท่ีได้เพิ่มไปก่อนหน้านีน้ ามาใช้อ้างอิงในเอกสาร ซึง่ได้แก่ ใบเสนอราคา, จองทวัร์, ltinerary, 

จดัเรือ, จดัรถรับสง่, จดัไกด์, คา่ใช้จา่ย  ทา่นสามารถ เพิ่ม-แก้ไข-ลบ เอกสารได้ตามต้องการ โดยสามารถ

ก าหนดสิทธ์ิการใช้งานแตล่ะ user ในการท างานแตล่ะเอกสารได้ ซึง่การบนัทกึข้อมลูในเอกสารเหลา่นีท้ าให้

ทา่นสามารถดงึข้อมลูในรูปแบบรายงานเพ่ือน ามาวิเคราะห์ด้านตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบักิจการได้ ซึง่ตอ่ไปจะบอก

รายละเอียดและวิธีการท างานปลีกย่อยแตล่ะแบบฟอร์ม 

                                            

5.1 งานประจ าวนั - ใบเสนอราคา  
เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูงานประจ าวนั -> ใบเสนอราคา   
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คลิ๊กปุ่ มเพิ่ม คลิ๊กท่ีแถบรายละเอียดใบเสนอราคา เพ่ือเพิ่มข้อมลูการเสนอราคา ทา่นสามารถเพิ่มเลขท่ีโว

เชอร์,วนัจอง,เอเยน่ต์,เซลล์,จ านวนผู้ใหญ่,จ านวนเดก็,รูปแบบการช าระเงิน,ประเภทราคา และใสห่มายเหตุ

ตา่งๆ (ท่านต้องเพิ่มข้อมลูเอเยน่ต์,เซลล์ ในข้อมลูพืน้ฐานก่อนมาท าเอกสารเสนอราคา) 

 

หลงัจากนัน้ให้คลิ๊กท่ีแถบรายการสินค้าเพ่ือเพิ่มรายการสินค้าท่ีจะเสนอราคาให้กบัเอเยน่ต์ โดยให้คลิ๊กท่ีชอ่ง

รหสัสินค้าท่ีปุ่ ม ... เลือกรหสัสินค้าท่ีต้องการพร้อมระบจุ านวนผู้ใหญ่ เดก็ ราคา สว่นลด และอ่ืนๆหาต้องการ

เพิ่มรายการสินค้าตอ่ไปให้กดปุ่ มลกูศรลงท่ีแปน้คีย์บอร์ดแล้วเลือกรายการถดัไปหากต้องการลบรายการสินค้า

ใดให้คลิ๊กปุ่ ม ctrl และ Delete ท่ีแปน้คีย์บอร์ดเพ่ือท าการลบ ทา่นสามารถดบัเบิล้คลิ๊กท่ีรายการเพ่ือท าการ

แก้ไขรายละเอียดตา่งๆได้ เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้า

ต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู (หากต้องการเพิ่มข้อมลูสินค้าท่ียงัไมเ่คยมีในระบบให้คลิ๊กท่ีปุ่ ม

รายละเอียดรายการสินค้าเพ่ือท าการเพิ่ม) 
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(ทา่นสามารถดบัเบิล้คลิ๊กท่ีรายการเพ่ือท าการแก้ไขรายละเอียดตา่งๆได้) 

 
 

เม่ือเพิ่มรายการสินค้าเรียบร้อยแล้วให้คลิ๊กกลบัมาท่ีแถบรายละเอียดใบเสนอราคาเพ่ือตรวจสอบรายละเอียด

ตา่งๆ คดิเพิ่มพิเศษ เพิ่มคา่อาหาร ประเภทราคา ประเภท vat การเทียบสกลุเงินและอ่ืนๆ เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู

เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู 
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สามารถสัง่พิมพ์ใบเสนอราคาได้โดยกดปุ่ ม พิมพ์ 1/พิมพ์ 2/พิมพ์ 3 (ตัง้คา่แบบฟอร์มได้ถึง 3 รูปแบบ) หรือจะ 

save เป็นไฟล์ pdf เพ่ือสง่เอกสารทางชอ่งทางตา่งๆก็ได้ ดงัรูป 
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ทา่นสามารถค้นหาใบเสนอราคาโดยระบลุกูค้าและชว่งวนัท่ีของใบเสนอราคาได้  

        

ทา่นสามารถพิมพ์รายงานใบเสนอราคาแยกตามเอเยน่ต์ตามชว่งวนัท่ีได้โดยคลิ๊กท่ีปุ่ มรายงาน 
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5.2 งานประจ าวนั – จองทัวร์ 

5.2.1 การเพิ่มเอกสารการจองทวัร์ 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูงานประจ าวนั -> จองทวัร์ 
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กดปุ่ มเพิ่มเพ่ือใสร่ายละเอียดการจองตา่งๆ สามารถระบเุลขท่ีใบจอง เลขท่ีโวเชอร์อ้างอิงท่ีมาจากฝ่ังเอเย่นต์ 

ระบเุซลล์ หมายเหต ุรูปแบบการช าระเงิน หลงัจากนัน้ให้คลิ๊กไปท่ีแถบรายการสินค้าเพ่ือเพิ่มสินค้าและจ านวน

ท่ีลกูค้าต้องการจอง 

         

 



 

 [TOURISTAGENT MANUAL- QSOFTTECH.COM 
คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมบริหารทวัร์ท่องเที่ยว] 

97 
 

 

    

 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 

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

 
ให้คลิ๊กท่ีปุ่ ม ... ท่ีช่องรหสัสินค้า โดยเวลาค้นหาสินค้าท่ีต้องการให้คลิ๊กท่ีแถบด้านบนเผ่ือเปล่ียนประเภทสินค้า 

สามารถค้นหาสินค้าท่ีต้องการโดยก าหนดเง่ือนไขตา่งๆหรือใช้ช่ือหรือรหสัสินค้าในการค้นหาได้ เม่ือเลือกสินค้า

ท่ีต้องการได้แล้วให้คลิ๊กท่ีรายการสินค้านัน้แล้วกดปุ่ ม Ok  หลงัจากนัน้ให้ใสจ่ านวนผู้ ใหญ่/เดก็ ราคาผู้ใหญ่/

เดก็ สว่นลด เลขท่ีอ้างอิง(ถ้ามี) กดปุ่ มลกูศรลงเพ่ือเพิ่มรายการตอ่ไปจนกวา่จะครบ 
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หลังจากนัน้ให้ท่านคลิ๊กไปท่ีแถบรายช่ือแขกเพ่ือเพิ่มรายช่ือลกูค้าท่ีมาใช้บริการอาจจะใสข้่อมลูของคนท่ีเป็น

หวัหน้ากรุ๊ปเพียงคนเดียวก็ได้ หากลกูค้าเป็นแขกใหมท่ี่ไมเ่คยใช้บริการมาก่อนให้ทา่นคลิ๊กปุ่ มเพิ่มแขกใหมเ่พ่ือ

เพิ่มข้อมลูก่อนได้ เม่ือเพิ่มข้อมลูลกูค้าเรียบร้อยแล้วสามารถกดปุ่ ม Select เพ่ือเลือกมาใสใ่นรายช่ือแขกได้เลย 

                  

 

 

 

 



 

 [TOURISTAGENT MANUAL- QSOFTTECH.COM 
คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมบริหารทวัร์ท่องเที่ยว] 

99 
 

 

    

 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 

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

 
หรือถ้ามีข้อมลูลกูค้าท่ีเคยเพิ่มไว้แล้วสามารถเลือกลกูค้าขึน้มาได้โดยคลิ๊กไปท่ีช่องก าหนดรหสัแขกแล้วคลิ๊กท่ี 

ปุ่ ม... เพ่ือเลือกลกูค้า เม่ือเลือกลกูค้าครบตามต้องการแล้วให้คลิ๊กไปท่ีแถบรายละเอียดการจองเพ่ือตรวจสอบ

ข้อมลูและใสร่ายละเอียดเพิ่มเตมิ (ถ้ามี) เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกข้อมลู หรือกดปุ่ ม Cancel 

เพ่ือยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขก่อนหน้าจะมีข้อความแจ้งให้ยืนยนัการบนัทึกข้อมลูให้ตอบ Yes ถ้ายืนยนั 
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5.2.2 การดงึข้อมูลใบเสนอราคามาเปิดเป็นใบจองทวัร์ 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูงานประจ าวนั -> จองทวัร์ 

                                                        
 

หากทา่นท าใบเสนอราคามาก่อนหน้านีส้ามารถดงึข้อมลูในใบเสนอราคามาเปิดในใบจองได้เลย โดยเม่ือเข้าไป

ในฟอร์มจองทวัร์แล้วให้คลิ๊กปุ่ ม Quote to Book แล้วค้นหาใบเสนอราคาท่ีต้องการน ามาเปิดเป็นใบจองโดย

ระบเุง่ือนไขของใบเสนอราคานัน้ๆ (ชว่งวนัท่ี,เอเยน่ต์,รหสัสินค้า,รหสัเอกสาร,ช่ือลกูค้า) แล้วกดปุ่ มค้นหา หาก

ทา่นใสข้่อมลูผิดให้กดปุ่ มล้างข้อมลู ถ้าท่านไมต้่องการท ารายการแล้วให้กดปุ่ มยกเลิก  
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เม่ือทา่นเลือกเง่ือนไขเอกสารใบเสนอราคาท่ีต้องการแล้วระบบจะดงึข้อมลูท่ีตรงกบัเง่ือนไขนัน้มาทัง้หมดอาจมี

มากกวา่ 1 เอกสารดงันัน้ให้ทา่นคลิ๊กเลือกเอกสารใบเสนอราคาท่ีต้องการแล้วคลิ๊กปุ่ ม Ok หลงัจากนัน้ระบบจะ

แสดงข้อความยืนยนัให้ตรวจสอบแล้วกดปุ่ ม Yes ถ้าถกูต้องหรือกดปุ่ ม No ถ้าต้องการยกเลิก  
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ระบบจะดงึข้อมลูในใบเสนอราคามาสร้างเป็นใบจอง Booking ทา่นสามารถกดปุ่ มแก้ไขเพ่ือเพิ่มรายละเอียด

หรือสินค้าเพิ่มเตมิได้ และเพิ่มรายช่ือแขกในการจองทวัร์ และคา่ใช้จา่ยเพิ่มเตมิได้ด้วย ดงัรูปด้านลา่ง  

เม่ือตรวจสอบความถกูต้องแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกข้อมลู หากแขกเป็นแขกใหมท่ี่ไมเ่คยใช้บริการมา

ก่อนให้ทา่นคลิ๊กปุ่ มเพิ่มแขกใหมเ่พ่ือเพิ่มข้อมลูก่อนได้ 
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หากมีรายงานไหนท่ีเลือกมาผิดแล้วต้องการลบให้คลิ๊กท่ีรายการนัน้แล้ว กดปุ่ ม ctrl และ Delete ท่ีแปน้คีย์

บอร์ด ระบบจะแจ้งข้อความให้ยืนยนัการลบ กด OK ถ้าต้องการยืนยนัการลบ หรือกด Cancel ถ้าต้องการ

ยกเลิกการลบ ดงัรูป 
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5.2.3 การพมิพ์เอกสารการจอง 

เม่ือบนัทึกข้อมลูการจองเรียบร้อยแล้วสามารถสัง่พิมพ์ใบจอง ได้ถึง 4 รูปแบบ โดยคลิ๊กท่ีปุ่ ม พิมพ์1 พิมพ์2 

พิมพ์3 หรือพิมพ์4 (ทา่นสามารถแจ้งทีมงานถึงรูปแบบแบบฟอร์มเอกสารท่ีท่านต้องการได้) โดยท่านสามารถ

พิมพ์เป็นเอกสารหรือ Save เป็นไฟล์ PDF เพ่ือสง่ตอ่หรือเก็บไว้ในเคร่ืองก็ได้ 
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5.2.4 การดูรายงานการจอง 

ทา่นสามารถเปิดดรูายงานการจองแยกตามทวัร์ได้โดยคลิ๊กท่ีปุ่ มรายงานด้านบน 

 

 

 

หรือเปิดดรูายงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวข้องกบัการจองได้ท่ีเมนรูายงานด้านบนซ้ายของหน้าจอการจอง 
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5.2.5 การรับเงนิการจองทวัร์ (เงนิสด) 

หากเป็นการรับเงินทนัทีหลงัจากท่ีจองให้ท่านเลือกรูปแบบการช าระเงินแบบเงินสด(ช าระทนัที) แล้วกด Save 

หลงัจากท่ีระบบบนัทึกข้อมลูแล้วจะปรากฏหน้าจอการรับเงินให้ทา่นระบจุ านวนเงินสดและจ านวนเงินท่ีมาจาก

เช็ค/เงินโอนดงัตวัอยา่งรูปด้านลา่ง 
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ในตวัอยา่งจ านวนเงินรวม 13,000 บาท แบง่ช าระเป็นเงินสดจ านวน 3,000 บาท และช าระเป็นบตัรเครดิตอีก

อีก 10,000 บาท ซึง่มีคา่ธรรมเนียม 2.95% รวมเป็นเงิน 13,295 บาท เม่ือใสข้่อมลูครบแล้วในช่องค้างช าระจะ

กลายเป็น 0 ถ้าใสจ่ านวนเงินครบตามจ านวนท่ีต้องช าระ เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ มบนัทกึ 

 

ทา่นสามารถพิมพ์ใบเสร็จรับเงินได้โดยคลิ๊กท่ีรายการจองนัน้แล้วกดปุ่ มใบเสร็จรับเงิน  
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ทา่นสามารถดกูารจองโดยแยกตามประเภทสินค้าและวนัท่ีเดนิทางได้โดยคลิ๊กไปท่ีแถบสรุปการจองแล้วดู

ภาพรวมสรุปทกุประเภทสินค้าหรือดแูตล่ะประเภทสินค้าหรือพิมพ์เป็นรายงานก็ได้ 
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5.3 งานประจ าวนั – ltinerary (แผนก าหนดการเดนิทาง) 
ทา่นสามารถสร้างแผนก าหนดการเดนิทางแตล่ะทวัร์เอาไว้เพ่ือพิมพ์ให้กบัลกูค้า/ลกูทวัร์ได้เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบ

หน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูงานประจ าวนั -> Itinerary แล้วคลิ๊กปุ่ มเพิ่มเพ่ือเพิ่มรอบทวัร์ใหม ่โดยให้ระบทุวัร์ และ

รายละเอียดตา่งๆ เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทกึหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการ

ยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู (ทา่นต้องเพิ่มข้อมลูทวัร์,ไกด์ให้เรียบร้อยก่อน) หมายเหต:ุ วิธีการใช้งานแตล่ะ

แบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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หลงัจากนัน้ให้คลิ๊กไปแถบก าหนดการกดปุ่ มเพิ่มและใสร่ายละเอียดตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบัแผนการเดนิทางและ

ชว่งเวลารวมถึงหมายเหตตุา่งๆท่ีต้องการแสดงในแผนการเท่ียวของทวัร์นัน้ให้กบัลกูค้า เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู

เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู 
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หลงัจากนัน้ให้คลิ๊กไปท่ีแถบรอบทวัร์เพ่ือท าการพิมพ์แผนการเดนิทางท่ีทา่นได้สร้างเอาไว้โดยมีแบบฟอร์มให้

ทา่นเลือกถึง 2 แบบคือ Print1 และ Print2 

 

 

ทา่นสามารถค้นหา Itinerary มาแก้ไขหรือพิมพ์ได้โดยระบทุวัร์ท่ีต้องการและวนัท่ีได้                   
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5.4 งานประจ าวนั – จัดเรือ  
ทา่นสามารถเพิ่มใบสัง่งานให้กบักปัตนัเรือและลกูเรือได้ เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูงาน

ประจ าวนั -> จดัเรือ แล้วให้เลือกวนัท่ีท่ีเดนิทางและต้องการจดัเรือ สามารถเลือกรอบเช้า รอบบา่ย หรือแสดง

ทกุรอบก็ได้ ถ้ามีทวัร์ท่ีต้องใช้เรือและยงัไมไ่ด้จดัเรือระบบจะดงึมาแสดงท่ีแถบยงัไมไ่ด้จดั และจะมีข้อความ

แสดงวา่มีจ านวนใบจองท่ีต้องใช้เรือทัง้ก่ีเอกสารท่ียงัไมไ่ด้จดั ในตวัอยา่งมี 2 เอกสาร 

                                         

 

ให้กดปุ่ มเพิ่ม เพื่อเพิ่มใบสัง่งานให้กบักปัตนัและลกูเรือ ระบบจะสร้างเอกสารใบสัง่งานขึน้มาให้ทา่นคลิ๊กปุ่ ม

เลือกรายการเพ่ือจดัเรือด้านบนเพ่ือเลือกรายการทวัร์ท่ีต้องจดัเรือในใบจองมาเพิ่มในใบสัง่งาน จะปรากฏ

รายการทวัร์ท่ีต้องเดนิทางในวนันัน้ให้ท่านท าเครืองหมายถกูหน้ารายการทวัร์ท่ีทา่นต้องการเลือกมาจดัในใบสัง่

งานรอบเดียวกนั แล้วกดปุ่ มเคร่ืองหมายถกูด้านบนเพ่ือตกลงดงัรูป 
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หลงัจากนัน้ให้ท่านคลิ๊กปุ่ มแก้ไขด้านบนเพ่ือเลือกเรือ กปัตนั ลกูเรือ และเพิ่มต้นทนุคา่ใช้จา่ยตา่งๆท่ีจะมีใน

รอบนัน้โดยเวลาเลือกเรือ ระบบจะแสดงความจเุรือให้ท่านเลือกตามปริมาณความเหมาะสม สว่นการเลือก

กปัตนัและลกูเรือ ทา่นสามารถเลือกเง่ือนไขตา่งๆเพื่อน ามาพิจารณาในการจดังานได้เชน่จ านวนปริมาณงาน

แตล่ะคนในสปัดาห์นี ้จ านวนปริมาณงานในเดือนนี ้จ านวนคา่จ้างในเดือนนี ้เพ่ือเฉล่ียการจดังานให้แตล่ะคน

อยา่งเหมาะสม เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทกึหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการ

ยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู เรียบร้อยแล้วสามารถสัง่พิมพ์ใบสัง่งานให้กปัตนัและลกูเรือได้เลย 
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ทา่นสามารถค้นหาใบจดัเรือได้โดยคลิ๊กท่ีปุ่ มค้นหาแล้วระบชุว่งวนัท่ีท่ีต้องการแล้วคลิ๊กปุ่ ม ok 
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5.5 งานประจ าวนั – จัดรถรับส่ง 
ทา่นสามารถเพิ่มใบสัง่งานให้กบัคนขบัรถได้ เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูงานประจ าวนั -> 

จดัรถรับสง่ แล้วให้เลือกวนัท่ีท่ีเดนิทางท่ีต้องการจดัรถ สามารถเลือกรอบเช้า รอบบา่ย หรือแสดงทกุรอบก็ได้ 

ถ้ามีการจองรถแล้วยงัไมไ่ด้จดัรถระบบจะดงึมาแสดงท่ีแถบยงัไมไ่ด้จดั และจะมีข้อความแสดงวา่มีจ านวนใบ

จองท่ีต้องใช้เรือทัง้ก่ีเอกสารท่ียงัไมไ่ด้จดั ในตวัอยา่งมี 2 เอกสาร 

                                         

 

ให้กดปุ่ มเพิ่ม เพื่อเพิ่มใบสัง่งานให้กบัคนขบัรถและเลือกรถ ระบบจะสร้างเอกสารใบสัง่งานขึน้มาให้ทา่น 

- คลิ๊กปุ่ มเลือกTransferร่วม (ถ้ารถ1คนัใช้บริการร่วมกนัมากกวา่ 1 ใบจอง)  

- คลิ๊กปุ่ มเลือกTransferเหมา/Private (ถ้ารถ1คนัใช้บริการได้ 1 ใบจองเทา่นัน้)  

ขึน้อยู่กบัรูปแบบการจอง แล้วเลือกรายการทวัร์ท่ีต้องจดัเรือในใบจองมาเพิ่มในใบสัง่งาน จะปรากฏรายการ

จองท่ีต้องเดนิทางในวนันัน้ให้ทา่นท าเครืองหมายถกูหน้ารายการจองท่ีทา่นต้องการเลือกมาจดัในใบสัง่งาน

รอบเดียวกนั แล้วกดปุ่ มเคร่ืองหมายถกูด้านบนเพ่ือตกลงดงัรูป (ในตวัอย่างเป็น Tranfer ร่วม) 
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หลงัจากนัน้ให้ท่านขวาท่ีใบสัง่งานแล้วเลือก Modify Transfer-in job Order เพ่ือเลือกรถ คนขบั เวลา 

คา่ใช้จา่ยอ่ืนๆ คา่คนขบั ท่ีจะมีในรอบนัน้โดยเวลาเลือกรถ ระบบจะแสดงความจรุถให้ทา่นเลือกตามปริมาณ

ความเหมาะสม ส่วนการเลือกคนขบัรถ ทา่นสามารถเลือกเง่ือนไขตา่งๆเพื่อน ามาพิจารณาในการจดังานได้เช่น

จ านวนปริมาณงานแตล่ะคนในสปัดาห์นี ้จ านวนปริมาณงานในเดือนนี ้จ านวนคา่จ้างในเดือนนี ้เพ่ือเฉล่ียการ

จดังานให้แตล่ะคนอย่างเหมาะสม เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทกึหรือ กดปุ่ ม 

Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู เรียบร้อยแล้วสามารถสัง่พิมพ์ใบสัง่งานให้คนขบัรถได้เลย 
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 [TOURISTAGENT MANUAL- QSOFTTECH.COM 
คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมบริหารทวัร์ท่องเที่ยว] 

125 
 

 

    

 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 

Tel: 099-454-4650, 099-414-6540  E-mail: QSofttechCenter@gmail.com  LINE: Pangeline , BlissfulPluem 
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ทา่นสามารถค้นหาใบจดัรถได้โดยคลิ๊กท่ีปุ่ มค้นหาแล้วระบชุว่งวนัท่ีท่ีต้องการแล้วคลิ๊กปุ่ ม ok 
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5.6 งานประจ าวนั – จัดไกด์ 
ทา่นสามารถเพิ่มใบสัง่งานให้กบัไกด์ได้ เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูงานประจ าวนั -> จดัไกด์ 

แล้วให้เลือกวนัท่ีท่ีเดนิทางและต้องการจดัไกด์ ถ้ามีทวัร์ท่ีต้องใช้ไกด์และยงัไมไ่ด้จดัไกด์ระบบจะแสดงสรุปยอด

รวม จดัแล้ว ยงัไมไ่ด้จดั ในตวัอยา่งยงัไมไ่ด้จดั 1 เอกสาร 
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หลงัจากนัน้ให้ท่านคลิ๊กเลือกไกด์ ท่ีจะให้ท างานในรอบวนันัน้ การเลือกไกด์ทา่นสามารถเลือกเง่ือนไขตา่งๆเพื่อ

น ามาพิจารณาในการจดังานได้เชน่จ านวนปริมาณงานแตล่ะคนในสปัดาห์นี ้จ านวนปริมาณงานในเดือนนี ้

จ านวนคา่จ้างในเดือนนี ้เพ่ือเฉล่ียการจดังานให้แตล่ะคนอยา่งเหมาะสม เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้

กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู หากไกด์คนใดยงัไมมี่ข้อมลู

สามารถเพิ่มข้อมลูไกด์ได้โดยคลิ๊กท่ีปุ่ มข้อมลูไกด์ 

 

 

ให้ทา่นคลิ๊กปุ่ มเลือกBookingเพ่ือจดังานด้านบน เพ่ือเลือกรายการทวัร์ท่ีต้องจดัไกด์มาเพิ่มในใบสัง่งาน ระบบ

จะแสดงรายการทวัร์ท่ีต้องเดินทางในวนันัน้ ให้ท่านท าเครืองหมายถกูหน้ารายการทวัร์ท่ีทา่นต้องการเลือกมา

จดัในใบสัง่งานรอบเดียวกนั แล้วกดปุ่ มเคร่ืองหมายถกูด้านบนเพ่ือตกลง เรียบร้อยแล้วสามารถสัง่พิมพ์ใบสัง่

งานให้ไกด์ได้เลย ดงัรูป 
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5.7 งานประจ าวนั – ค่าใช้จ่าย 
ทา่นสามารถบนัทึกคา่ใช้จา่ยอ่ืนๆได้ โดยเม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูงานประจ าวนั -> 

คา่ใช้จา่ย คลิ๊กปุ่ มเพิ่ม โดยเลือกรหสัสินค้าท่ีต้องการและระบยุอดเงิน สามารถกดปุ่ มลกูศรลงท่ีแปน้คีย์บอร์ด

เพ่ือเพิ่มรายจา่ยถดัไป เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้า

ต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู (ท่านสามารถเพิ่มประเภทคา่ใช้จา่ยท่ียงัไมมี่ได้โดยคลิ๊กปุ่ มประเภท

คา่ใช้จา่ยด้านบน) และทา่นสามารถค้นหาข้อมลูเพื่อแก้ไข/ลบ ได้โดยคลิ๊กท่ีปุ่ มค้นหาและระบชุว่งวนัท่ีของ

เอกสารนัน้แล้วกดปุ่ ม ok     
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       สว่นท่ี 6 :ข้อมลูการเงิน-ลกูหนี ้
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6. ข้อมูลการเงนิ-ลูกหนี ้
ท่ีเมนขู้อมลูการเงิน-ลกูหนี ้จะเป็นหวัข้อท่ีรวบรวมเมนเูก่ียวข้องกบัการบนัทกึเอกสารการเงินท่ีเป็นฝ่ังลกูหนี ้

ตา่งๆท่ีใช้งานในระบบซึง่จะดงึข้อมลูหลกัท่ีได้เพิ่มไปก่อนหน้านีน้ ามาใช้อ้างอิงในเอกสาร ซึง่ประกอบไปด้วย 

รับเงินมดัจ า, เพิ่มหนี,้ ลดหนี,้ แจ้งหนี,้ ใบปะหน้าแจ้งหนี,้ รับเงิน, ผ่านเช็ครับ  ทา่นสามารถ เพิ่ม-แก้ไข-ลบ 

เอกสารได้ตามต้องการ โดยสามารถก าหนดสิทธ์ิการใช้งานแตล่ะ user ในการท างานแตล่ะเอกสารได้ ซึง่การ

บนัทกึข้อมลูในเอกสารเหล่านีท้ าให้ทา่นสามารถดงึข้อมลูในรูปแบบรายงานเพ่ือน ามาวิเคราะห์ด้านตา่งๆท่ี

เก่ียวข้องกบักิจการได้ ซึง่ตอ่ไปจะบอกรายละเอียดและวิธีการท างานปลีกย่อยแตล่ะแบบฟอร์ม 
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6.1 ข้อมูลลูกหนี ้- รับเงนิมัดจ า 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูการเงิน -> ลกูหนี ้-> รับเงินมดัจ า 

            

คลิ๊กปุ่ มเพิ่ม ใสข้่อมลูตา่งๆ เลือกเอเยน่ต์/ลกูค้า เลขท่ีอ้างอิง ยอดเงินมดัจ า ค าอธิบาย เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู

เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู  

(ทา่นต้องเพิ่มข้อมลูเอเย่นต์/ลกูค้าให้เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลูการรับมดัจ า)  

หมายเหต:ุ วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมบริหารทวัร์ท่องเที่ยว] 
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 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 

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

ทา่นสามารถค้นหาข้อมลูเพื่อแก้ไข/ลบ ได้โดยคลิ๊กท่ีปุ่ มค้นหาและระบชุว่งวนัท่ีของเอกสารนัน้แล้วกดปุ่ ม ok 

     
 

 
 

 

 



 

 [TOURISTAGENT MANUAL- QSOFTTECH.COM 
คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมบริหารทวัร์ท่องเที่ยว] 
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 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 
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6.2 ข้อมูลลูกหนี ้- เพิ่มหนี ้

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูการเงิน -> ลกูหนี ้-> เพิ่มหนี ้

              

คลิ๊กปุ่ มเพิ่ม ใสข้่อมลูตา่งๆ เลือกเอเยน่ต์/ลกูค้า เลขท่ีอ้างอิง สาเหตท่ีุเพิ่มหนี ้ยอดเงินเดมิ ยอดเงินใหม่ เม่ือ

เพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทกึหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไข

ข้อมลู  (ท่านต้องเพิ่มข้อมลูเอเยน่ต์/ลกูค้าให้เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลูการเพิ่มหนี)้  

หมายเหต:ุ วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 

                                        

 

 

 

 



 

 [TOURISTAGENT MANUAL- QSOFTTECH.COM 
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 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 
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 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 

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

ทา่นสามารถค้นหาข้อมลูเพื่อแก้ไข/ลบ ได้โดยคลิ๊กท่ีปุ่ มค้นหาและระบชุว่งวนัท่ีของเอกสารนัน้แล้วกดปุ่ ม ok 
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 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 
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6.3 ข้อมูลลูกหนี ้- ลดหนี ้

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูการเงิน -> ลกูหนี ้-> ลดหนี ้

       

คลิ๊กปุ่ มเพิ่ม ใสข้่อมลูตา่งๆ เลือกเอเยน่ต์/ลกูค้า เลขท่ีอ้างอิง สาเหตท่ีุลดหนี ้ยอดเงินเดมิ ยอดเงินใหม่ 

เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทกึหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/

แก้ไขข้อมลู  (ทา่นต้องเพิ่มข้อมลูเอเยน่ต์/ลกูค้าให้เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลูการลดหนี)้  

หมายเหต:ุ วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (16) 
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 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 

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

ทา่นสามารถค้นหาข้อมลูเพื่อแก้ไข/ลบ ได้โดยคลิ๊กท่ีปุ่ มค้นหาและระบชุว่งวนัท่ีของเอกสารนัน้แล้วกดปุ่ ม ok 
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 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 
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6.4 ข้อมูลลูกหนี ้- แจ้งหนี ้

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูการเงิน -> ลกูหนี ้-> แจ้งหนี ้

           
 

คลิ๊กปุ่ มเพิ่ม ระบวุนัท่ีและเอเยน่ต์/ลกูค้า หลงัจากนัน้ให้คลิ๊กท่ีปุ่ มเลือกใบจอง ระบชุว่งวนัท่ีของใบจองแล้วท า

เคร่ืองหมายถกูหน้าใบจองท่ีต้องการน ามาสร้างใบแจ้งหนีเ้ม่ือเลือกเรียบร้อยแล้วคลิ๊กปุ่ มเคร่ืองหมายถกู 

                               



 

 [TOURISTAGENT MANUAL- QSOFTTECH.COM 
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 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 
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 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 
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ระบบจะดงึใบจองท่ีเลือกมาแสดงท่ีแถบทวัร์ดงัรูป 

 

หลงัจากนัน้ให้คลิ๊กท่ีปุ่ มเลือกใบมดัจ า(ถ้ามี) ระบชุว่งวนัท่ีของใบมดัจ าแล้วท าเคร่ืองหมายถกูหน้าใบมดัจ าท่ี

ต้องการน ามาสร้างใบแจ้งหนีเ้ม่ือเลือกเรียบร้อยแล้วคลิ๊กปุ่ มเคร่ืองหมายถกู 



 

 [TOURISTAGENT MANUAL- QSOFTTECH.COM 
คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมบริหารทวัร์ท่องเที่ยว] 
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 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 
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ระบบจะดงึใบรับมดัจ าท่ีเลือกมาแสดงท่ีแถบมดัจ าดงัรูป 
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 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 

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

หลงัจากนัน้ให้คลิ๊กท่ีปุ่ มเลือกใบเพิ่มหนี ้(ถ้ามี) ระบชุว่งวนัท่ีของใบเพิ่มหนีแ้ล้วท าเคร่ืองหมายถกูหน้าใบเพิ่ม

หนีท่ี้ต้องการน ามาสร้างใบแจ้งหนีเ้ม่ือเลือกเรียบร้อยแล้วคลิ๊กปุ่ มเคร่ืองหมายถกู 

 

 

 



 

 [TOURISTAGENT MANUAL- QSOFTTECH.COM 
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 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 

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

หลงัจากนัน้ให้คลิ๊กท่ีปุ่ มเลือกใบลดหนี ้(ถ้ามี) ระบชุว่งวนัท่ีของใบลดหนีแ้ล้วท าเคร่ืองหมายถกูหน้าใบลดหนีท่ี้

ต้องการน ามาสร้างใบแจ้งหนีเ้ม่ือเลือกเรียบร้อยแล้วคลิ๊กปุ่ มเคร่ืองหมายถกู 

 

 

 



 

 [TOURISTAGENT MANUAL- QSOFTTECH.COM 
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 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 
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ตรวจสอบข้อมลูตา่งๆให้เรียบร้อยก่อน เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ ม 

Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู เรียบร้อยแล้วสามารถสัง่พิมพ์ใบแจ้งหนีไ้ด้โดยเลือกได้สอง

รูปแบบคือพิมพ์1และพิมพ์2 (หากต้องการลบเอกสารยอ่ยใดให้คลิ๊กขวาท่ีเอกสารนัน้แล้วกดลบ) 

 

 

                                             

 

 



 

 [TOURISTAGENT MANUAL- QSOFTTECH.COM 
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 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 
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ทา่นสามารถค้นหาเอกสารใบแจ้งหนีเ้พ่ือแก้ไข/ลบ ได้โดยระบชุว่งวนัท่ีและเอเยน่ต์ แล้วคลิ๊กท่ีปุ่ มแสดงข้อมลู 

 

 



 

 [TOURISTAGENT MANUAL- QSOFTTECH.COM 
คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมบริหารทวัร์ท่องเที่ยว] 
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 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 

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

ทา่นสามารถค้นหาเอกสารใบแจ้งหนีเ้พ่ือแก้ไข/ลบ ได้โดยคลิ๊กท่ีปุ่ มค้นหาแล้วระบชุว่งวนัท่ี/เอเย่นต์/เลขท่ี

เอกสาร แล้วคลิ๊กท่ีปุ่ ม Show Data เลือกเอกสารแล้วกดปุ่ ม ok 

 

 

6.5 ข้อมูลลูกหนี ้- ใบปะหน้าแจ้งหนี ้

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูการเงิน -> ลกูหนี ้-> ใบปะหน้าแจ้งหนี ้

               

คลิ๊กปุ่ มเพิ่ม ระบวุนัท่ีจดัท าและเอเยน่ต์/ลกูค้า หลงัจากนัน้ให้คลิ๊กท่ีปุ่ มเลือกใบแจ้งหนี ้แล้วท าเคร่ืองหมายถกู

หน้าใบจองท่ีต้องการน ามาสร้างใบแจ้งหนีเ้ม่ือเลือกเรียบร้อยแล้วคลิ๊กปุ่ มเคร่ืองหมายถกูเพ่ือเลือก เม่ือเพิ่ม/

แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู 

เรียบร้อยแล้วสามารถสัง่พิมพ์ใบปะหน้าแจ้งหนีไ้ด้โดยกดปุ่ มพิมพ์ดงัรูป 
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   ทา่นสามารถค้นหาเอกสารใบปะหน้าแจ้งหนีเ้พ่ือแก้ไข/ลบ ได้โดยระบชุว่งวนัท่ีแล้วคลิ๊กท่ีปุ่ มแสดงข้อมลู 
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6.6 ข้อมูลลูกหนี ้- รับเงนิ 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูการเงิน -> ลกูหนี ้-> รับเงิน 

               

คลิ๊กปุ่ มเพิ่ม ระบวุนัท่ีรับและเอเยน่ต์/ลกูค้า หลงัจากนัน้ให้คลิ๊กท่ีปุ่ มเลือกใบแจ้งหนี ้ระบบจะดงึใบแจ้งหนีท่ี้ยงั

ไมไ่ด้รับเงินของเอเย่นต์ท่ีระบมุาแสดงให้ทา่นเลือก แล้วให้ทา่นท าเคร่ืองหมายถกูหน้าใบแจ้งหนีท่ี้ต้องการ

น ามาสร้างใบรับเงินเม่ือเลือกเรียบร้อยแล้วคลิ๊กปุ่ มเคร่ืองหมายถกูด้านบน เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้ว

ให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วสามารถสัง่

พิมพ์ใบปะหน้าแจ้งหนีไ้ด้โดยกดปุ่ มพิมพ์ดงัรูป 
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และทา่นสามารถเลือกใบจอง-อ่ืนๆ มาท าการรับเงินได้โดยคลิ๊กท่ีปุ่ มใบจอง-อ่ืนๆ ระบบจะดงึใบจองท่ียงัไมไ่ด้

รับเงินของเอเยน่ต์ท่ีระบมุาแสดงให้ทา่นเลือก 

      

ระบบจะแสดงยอดเงินรวมของใบแจ้งหนีแ้ละใบจองท่ีทา่นได้เลือกมาท าใบรับเงิน เร่ิมต้นระบบจะแสดงยอดรับ

เงินแบบเงินสด ทา่นสามารถรับช าระเงินโดยเช็คหรือบตัรเครดิตได้โดยคลิ๊กไปท่ีแถบรับช าระโดย หลงัจากนัน้

ใสร่ายละเอียด รูปแบบการรับช าระ บญัชีธนาคาร เลขท่ีบตัร/เช็ค ลงวนัท่ี จ านวนเงิน ฯลฯ ยอดเงินท่ีทา่นระบุ

ในการรับเงินรูปแบบอ่ืนจะไปปรากฏท่ีชอ่งเช็ค/เงินโอน เม่ือตรวจสอบข้อมลูถกูต้องแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือ

บนัทกึท่านสามารถสัง่พิมพ์ใบรับเงิน/ใบเสร็จรับเงินได้โดยกดปุ่ มพิมพ์ดงัรูป 
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ทา่นสามารถค้นหาเอกสารใบรับเงินเพ่ือแก้ไข/ลบ ได้โดยระบชุว่งวนัท่ีแล้วคลิ๊กท่ีปุ่ มแสดงข้อมลู 

                  

ทา่นสามารถค้นหาเอกสารใบรับเงินเพ่ือแก้ไข/ลบ ได้โดยคลิ๊กท่ีปุ่ มค้นหาแล้วระบชุว่งวนัท่ี/เอเยน่ต์/เลขท่ี

เอกสาร แล้วคลิ๊กท่ีปุ่ ม Show Data เลือกเอกสารแล้วกดปุ่ ม ok 

 

6.7 การเงนิ – แจ้งเตือนลูกหนีค้รบก าหนดช าระ 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูการเงิน -> แจ้งเตือนลกูหนีค้รบก าหนดช าระ 
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ทา่นสามารถดขู้อมลูเตือนลกูหนีถ้ึงครบก าหนดช าระได้โดยระบวุนัท่ีแล้วคลิ๊กท่ีปุ่ มแสดงข้อมลูหรือพิมพ์

รายงานได้โดยกดปุ่ มพิมพ์ 
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       สว่นท่ี 7 :ข้อมลูการเงิน-เจ้าหนี ้
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7. ข้อมูลการเงนิ-เจ้าหนี ้
ท่ีเมนขู้อมลูการเงิน-เจ้าหนี ้จะเป็นหวัข้อท่ีรวบรวมเมนเูก่ียวข้องกบัการบนัทกึเอกสารการเงินท่ีเป็นฝ่ัง Tour-

Operator/เจ้าหนีต้า่งๆ ท่ีใช้งานในระบบซึง่จะดงึข้อมลูหลกัและเอกสารในงานประจ าวนัท่ีได้เพิ่มไปก่อนหน้านี ้

น ามาใช้อ้างอิงในเอกสาร ซึง่ประกอบไปด้วย จ่ายเงินมดัจ า, เพิ่มหนี,้ ลดหนี,้ รับแจ้งหนี,้ จา่ยช าระเงิน, รับเงิน

คอมมิชชัน่ ท่านสามารถ เพิ่ม-แก้ไข-ลบ เอกสารได้ตามต้องการ โดยสามารถก าหนดสิทธ์ิการใช้งานแตล่ะ 

user ในการท างานแตล่ะเอกสารได้ ซึง่การบนัทึกข้อมลูในเอกสารเหล่านีท้ าให้ทา่นสามารถดงึข้อมลูในรูปแบบ

รายงานเพ่ือน ามาวิเคราะห์ด้านตา่งๆท่ีเก่ียวข้องกบักิจการได้ ซึง่ตอ่ไปจะบอกรายละเอียดและวิธีการท างาน

ปลีกย่อยแตล่ะแบบฟอร์ม 
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7.1 ข้อมูลลูกหนี ้– จ่ายเงนิมัดจ า 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูการเงิน -> เจ้าหนี ้-> จา่ยเงินมดัจ า 

            

คลิ๊กปุ่ มเพิ่ม ใสข้่อมลูตา่งๆ เลือกเจ้าหนี/้ผู้จ าหน่าย วนัท่ีมดัจ า ยอดเงินมดัจ า ค าอธิบาย เลขท่ีอ้างอิง เม่ือเพิ่ม/

แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู  

(ทา่นต้องเพิ่มข้อมลูเจ้าหนี/้ผู้จ าหนา่ยให้เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลูการจา่ยเงินมดัจ า)  

หมายเหต:ุ วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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ทา่นสามารถค้นหาข้อมลูเพื่อแก้ไข/ลบ ได้โดยคลิ๊กท่ีปุ่ มค้นหาและระบชุว่งวนัท่ีของเอกสารนัน้แล้วกดปุ่ ม ok 
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7.2 ข้อมูลลูกหนี ้- เพิ่มหนี ้

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูการเงิน -> เจ้าหนี ้-> เพิ่มหนี ้

              

คลิ๊กปุ่ มเพิ่ม ใสข้่อมลูตา่งๆ เลือกเจ้าหนี/้ผู้จ าหน่าย เลขท่ีอ้างอิง สาเหตท่ีุเพิ่มหนี ้ยอดเงินเดมิ ยอดเงินใหม ่เม่ือ

เพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทกึหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไข

ข้อมลู  (ท่านต้องเพิ่มข้อมลูเจ้าหนี/้ผู้จ าหนา่ยให้เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลูการเพิ่มหนี)้  

หมายเหต:ุ วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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ทา่นสามารถค้นหาข้อมลูเพื่อแก้ไข/ลบ ได้โดยคลิ๊กท่ีปุ่ มค้นหาและระบชุว่งวนัท่ีของเอกสารนัน้แล้วกดปุ่ ม ok 
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7.3 ข้อมูลเจ้าหนี ้- ลดหนี ้

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูการเงิน -> เจ้าหนี ้-> ลดหนี ้

       

คลิ๊กปุ่ มเพิ่ม ใสข้่อมลูตา่งๆ เลือกเจ้าหนี/้ผู้จ าหน่าย เลขท่ีอ้างอิง สาเหตท่ีุลดหนี ้ยอดเงินเดมิ ยอดเงิน

ใหม ่เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการ

เพิ่ม/แก้ไขข้อมลู  (ทา่นต้องเพิ่มข้อมลูเจ้าหนี/้ผู้จ าหนา่ยให้เรียบร้อยก่อนมาเพิ่มข้อมลูการลดหนี)้  

หมายเหต:ุ วิธีการใช้งานแตล่ะแบบฟอร์มข้อมลูหลกัเหมือนกนัด ูอา่นวิธีการใช้งานแตล่ะปุ่ มได้ท่ีหน้า (18) 
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ทา่นสามารถค้นหาข้อมลูเพื่อแก้ไข/ลบ ได้โดยคลิ๊กท่ีปุ่ มค้นหาและระบชุว่งวนัท่ีของเอกสารนัน้แล้วกดปุ่ ม ok 
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7.4 ข้อมูลเจ้าหนี ้- รับแจ้งหนี ้

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูการเงิน -> เจ้าหนี ้-> รับแจ้งหนี ้

           
 

คลิ๊กปุ่ มเพิ่ม ระบวุนัท่ีและเจ้าหนี/้ผู้จ าหนา่ย หลงัจากนัน้ให้คลิ๊กท่ีปุ่ มเลือกใบจอง ระบชุว่งวนัท่ีของใบจองแล้ว

ท าเคร่ืองหมายถกูหน้าใบจองท่ีต้องการน ามาสร้างใบแจ้งหนีเ้ม่ือเลือกเรียบร้อยแล้วคลิ๊กปุ่ มเคร่ืองหมายถกู 
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ระบบจะดงึใบจองท่ีเลือกมาแสดงท่ีแถบทวัร์ดงัรูป 

 

หลงัจากนัน้ให้คลิ๊กท่ีปุ่ มเลือกใบมดัจ า(ถ้ามี) ระบชุว่งวนัท่ีของใบมดัจ าแล้วท าเคร่ืองหมายถกูหน้าใบจา่ยมดัจ า

ท่ีต้องการน ามาสร้างรับใบแจ้งหนีเ้ม่ือเลือกเรียบร้อยแล้วคลิ๊กปุ่ มเคร่ืองหมายถกู 
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ระบบจะดงึใบจา่ยมดัจ าท่ีเลือกมาแสดงท่ีแถบมดัจ าดงัรูป 

 

หลงัจากนัน้ให้คลิ๊กท่ีปุ่ มเลือกใบเพิ่มหนี ้(ถ้ามี) ระบชุว่งวนัท่ีของใบเพิ่มหนีแ้ล้วท าเคร่ืองหมายถกูหน้าใบเพิ่ม

หนีท่ี้ต้องการน ามาสร้างใบแจ้งหนีเ้ม่ือเลือกเรียบร้อยแล้วคลิ๊กปุ่ มเคร่ืองหมายถกู 
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หลงัจากนัน้ให้คลิ๊กท่ีปุ่ มเลือกใบลดหนี ้(ถ้ามี) ระบชุว่งวนัท่ีของใบลดหนีแ้ล้วท าเคร่ืองหมายถกูหน้าใบลดหนีท่ี้

ต้องการน ามาสร้างใบแจ้งหนีเ้ม่ือเลือกเรียบร้อยแล้วคลิ๊กปุ่ มเคร่ืองหมายถกู 
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ตรวจสอบข้อมลูตา่งๆให้เรียบร้อยก่อน เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ ม 

Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู เรียบร้อยแล้วสามารถสัง่พิมพ์ใบรับแจ้งหนีไ้ด้โดยเลือกได้สอง

รูปแบบคือพิมพ์1และพิมพ์2 (หากต้องการลบเอกสารยอ่ยใดให้คลิ๊กขวาท่ีเอกสารนัน้แล้วกดลบ) 
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ทา่นสามารถค้นหาเอกสารใบรับแจ้งหนีเ้พ่ือแก้ไข/ลบ ได้โดยระบชุว่งวนัท่ีและเอเยน่ต์ แล้วคลิ๊กท่ีปุ่ มแสดง

ข้อมลู 

 

ทา่นสามารถค้นหาเอกสารใบรับแจ้งหนีเ้พ่ือแก้ไข/ลบ ได้โดยคลิ๊กท่ีปุ่ มค้นหาแล้วระบชุว่งวนัท่ี/เอเยน่ต์/เลขท่ี

เอกสาร แล้วคลิ๊กท่ีปุ่ ม Show Data เลือกเอกสารแล้วกดปุ่ ม ok 
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7.5 ข้อมูลเจ้าหนี ้– จ่ายช าระเงนิ 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูการเงิน -> เจ้าหนี ้-> จา่ยช าระเงิน 

               

คลิ๊กปุ่ มเพิ่ม ระบวุนัท่ีรับและเจ้าหนี/้ผู้จ าหน่าย หลงัจากนัน้ให้คลิ๊กท่ีปุ่ มเลือกใบแจ้งหนี ้ระบบจะดงึใบแจ้งหนีท่ี้

ยงัไมไ่ด้จา่ยเงินของเจ้าหนี/้ผู้จ าหนา่ยท่ีระบมุาแสดงให้ทา่นเลือก แล้วให้ทา่นท าเคร่ืองหมายถกูหน้าใบแจ้งหนี ้

ท่ีต้องการน ามาสร้างใบจา่ยเงินเม่ือเลือกเรียบร้อยแล้วคลิ๊กปุ่ มเคร่ืองหมายถกูด้านบน เม่ือเพิ่ม/แก้ไขข้อมลู

เรียบร้อยแล้วให้กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกหรือ กดปุ่ ม Cancel ถ้าต้องการยกเลิกการเพิ่ม/แก้ไขข้อมลูเรียบร้อย

แล้วสามารถสัง่พิมพ์ใบจา่ยช าระหนีไ้ด้โดยกดปุ่ มพิมพ์ดงัรูป 
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และทา่นสามารถเลือกใบจอง-อ่ืนๆ มาท าการจ่ายเงินได้โดยคลิ๊กท่ีปุ่ มใบจอง-อ่ืนๆ ระบบจะดงึใบจองท่ียงั

ไมไ่ด้รจา่ยเงินของเจ้าหนี/้ผู้จ าหนา่ยท่ีระบมุาแสดงให้ทา่นเลือก 

      

ระบบจะแสดงยอดเงินรวมของใบแจ้งหนีแ้ละใบจองท่ีทา่นได้เลือกมาท าใบจ่ายเงิน เร่ิมต้นระบบจะแสดงยอดร

จา่ยเงินแบบเงินสด ท่านสามารถจา่ยช าระเงินโดยเช็คหรือบตัรเครดิตได้โดยคลิ๊กไปท่ีแถบจา่ยช าระโดย 

หลงัจากนัน้ใสร่ายละเอียด รูปแบบการจา่ยช าระ บญัชีธนาคาร เลขท่ีบตัร/เช็ค ลงวนัท่ี จ านวนเงิน ฯลฯ 

ยอดเงินท่ีทา่นระบใุนการรับเงินรูปแบบอ่ืนจะไปปรากฏท่ีชอ่งเช็ค/เงินโอน เม่ือตรวจสอบข้อมลูถกูต้องแล้วให้

กดปุ่ ม Save เพ่ือบนัทึกทา่นสามารถสัง่พิมพ์ใบจา่ยเงินได้โดยกดปุ่ มพิมพ์ดงัรูป 
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 [TOURISTAGENT MANUAL- QSOFTTECH.COM 
คู่มือวิธีการใช้งานโปรแกรมบริหารทวัร์ท่องเที่ยว] 

186 
 

 

    

 Qsoftech.com (คิวซอฟต์เทค)   จ ำหน่ำยและพฒันำซอฟต์แวร์-เว็บไซต์ | 

Tel: 099-454-4650, 099-414-6540  E-mail: QSofttechCenter@gmail.com  LINE: Pangeline , BlissfulPluem 
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ทา่นสามารถค้นหาเอกสารใบจา่ยเงินเพ่ือแก้ไข/ลบ ได้โดยระบชุว่งวนัท่ีแล้วคลิ๊กท่ีปุ่ มแสดงข้อมลู 

                  

ทา่นสามารถค้นหาเอกสารใบจา่ยเงินเพ่ือแก้ไข/ลบ ได้โดยคลิ๊กท่ีปุ่ มค้นหาแล้วระบชุว่งวนัท่ี/เจ้าหนี-้ผู้จ าหนา่ย/

เลขท่ีเอกสาร แล้วคลิ๊กท่ีปุ่ ม Show Data เลือกเอกสารแล้วกดปุ่ ม ok 
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7.6 ข้อมูลเจ้าหนี ้– รับเงนิคอมมิชช่ัน 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูการเงิน -> เจ้าหนี ้-> รับเงินคอมมิชชัน่ 

             

คลิ๊กปุ่ มเพิ่ม ระบวุนัท่ีรับเงิน ผู้ รับเงิน เอกสารอ้างอิง ลงวนัท่ี และเจ้าหนี/้ผู้จ าหนา่ย หลงัจากนัน้ให้คลิ๊กท่ีปุ่ ม

เลือกบลิชว่งวนัท่ี หรือ บลิทัง้หมด ระบบจะดงึใบจองตามชว่งวนัท่ีท่ีระบมุาแสดงให้ท่านเลือก แล้วให้ทา่นท า

เคร่ืองหมายถกูหน้าใบจองท่ีต้องการน ามาสร้างใบรับเงินคอมมิชชัน่ เม่ือเลือกเรียบร้อยแล้วคลิ๊กปุ่ ม

เคร่ืองหมายถกูด้านบน  
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ระบบจะแสดงใบจองท่ีท่านได้เลือกมาท าใบรับคา่คอมมิชชัน่ หลงัจากนัน้ให้ทา่นระบจุ านวนเงินคา่คอมมชัชัน่

ท่ีได้แตล่ะใบจอง เร่ิมต้นระบบจะแสดงยอดรับเงินแบบช าระเป็นเงินสด ทา่นสามารถจ่ายช าระเงินโดยเช็คหรือ

บตัรเครดิตได้โดยเลือกธนาคาร เลขท่ีบตัร/เช็ค ลงวนัท่ี จ านวนเงิน ฯลฯ ยอดเงินท่ีทา่นระบใุนการรับเงินรูปแบบ

อ่ืนจะไปปรากฏท่ีชอ่งเช็ค/เงินโอน เม่ือตรวจสอบข้อมลูถกูต้องแล้วให้กดปุ่ มบนัทกึหรือกดปุ่ มยกเลิกถ้าไม่

ต้องการบนัทึก 
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7.7 การเงนิ – แจ้งเตอืนเจ้าหนีค้รบก าหนดจ่ายช าระ 

เม่ือเข้าสูร่ะบบจะพบหน้าจอหลกั ให้ไปท่ีเมน ูการเงิน -> แจ้งเตือนเจ้าหนีค้รบก าหนดจา่ยช าระ 

                             

 

ทา่นสามารถดขู้อมลูเตือนเจ้าหนีถ้ึงครบก าหนดจา่ยช าระได้โดยระบวุนัท่ีแล้วคลิ๊กท่ีปุ่ มแสดงข้อมลูหรือพิมพ์

รายงานได้โดยกดปุ่ มพิมพ์ 
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  สว่นท่ี 8 :ดรูายงานและส ารองข้อมลู 
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8.1 การดูรายงาน 
ท่ีเมนรูายงาน จะเป็นหวัข้อท่ีรวบรวมข้อมลูท่ีสปุตามเง่ือนไขตา่งๆ เพ่ือให้ท่านใช้บริหารวิเคราะห์ในด้านตา่งๆ

ของกิจการ ซึง่จะดงึข้อมลูมาจากข้อมลูหลกัและเอกสารในงานประจ าวนั การเงิน ท่ีได้เพิ่มไปก่อนหน้านี ้ซึง่

ประกอบไปด้วยหวัข้อ การจอง, รายได้, คา่ใช้จ่าย, ส าหรับแผนกบญัชี, การเงิน(ลกูหนี)้, การเงิน(เจ้าหนี)้  โดย

สามารถก าหนดสิทธ์ิการใช้งานแตล่ะ user วา่สามารถเข้าถึงข้อมลูรายงานได้หรือไม ่ทา่นสามารถเลือก

รายงานในหวัข้อท่ีต้องการแล้วระบชุว่งวนัท่ีได้เลย รายงานจะมีขนาด A4 ทา่นสามารถสัง่พิมพ์หรือ save เป็น

ไฟล์ PDF เก็บไว้ท่ีเคร่ืองก็ได้ 
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คลิก๊ที่รูปปริน้เตอร์แล้วเลอืก

เคร่ืองพมิพ์เพื่อสัง่พมิพ์ 
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คลิก๊ที่รูปแล้วเลอืกเง่ือนไขตา่งๆดงัรูป

พร้อมตัง้ช่ือไฟล์และที่เก็บไฟล์ 
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8.2 การส ารองข้อมูล 
เม่ือเลิกงานแล้วให้ทา่นท าการส ารองข้อมลูทกุวนั โดยไปท่ีเมน ูหน้าท่ีพิเศษ ->ล้างข้อมลูเพื่อเร่ิมระบบใหม ่การ

ส ารองข้อมลูชว่ยปอ้งกนัความเสียหายของข้อมลูเม่ือเกิดความเสียหายของระบบหรืออปุกรณ์ตา่งๆ 

                                        

- ไฟล์ท่ีส ารองแล้วจะไปเก็บในต าแหนง่ D:/ TOUR-BACKUP  โดยมีช่ือไฟล์เป็น  ปีเดือนวันท่ี

เวลา(ท่ีส ารองข้อมูล).gdb 

- กดปุ่ ม Yes เพ่ือส ารองข้อมลู แล้วรอจนขึน้ข้อความวา่ส ารองข้อมลูเรียบร้อยแล้ว กด ok  

หมายเหตุ 

ควรมีไฟล์ส ารองข้อมลูเก็บไว้อยา่งน้อย 7 วนัย้อนหลงั ซึง่ทา่นสามารถลบไฟล์ส ารองข้อมลูท่ีเก่ากวา่นัน้ทิง้ไป 

เพ่ือไมเ่ป็นการเปลืองหนว่ยความจ าของคอมพิวเตอร์ (ควรบนัทกึเก็บไว้ท่ี external harddisk ด้วย) 
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❖ การน าไฟล์ส ารองข้อมูลกลับมาใช้งาน 

1. ปิดโปรแกรม Tourist Agent (ถ้าใช้แบบ LAN ให้ปิดทัง้เคร่ืองแมแ่ละเคร่ืองลกู) 

2. ไปท่ี Folder ท่ีเก็บไฟล์โปรแกรม C:/ TouristAgent  แล้วท าการ Rename ไฟล์ 

TOURISTAGENT.GDB เป็น TOURISTAGENT -OLD-วนัท่ีปัจจบุนั.GDB 

3. ไปท่ี Folder ท่ีเราใช้เก็บ File ส ารองข้อมลูไว้ (คา่ท่ีโปรแกรมตัง้ให้เดมิคือ D:/ TOUR-BACKUP) 

จากนัน้ให้ Copy ไฟล์ส ารองของมลูของวนัท่ีท่ีเราต้องการ โดยดไูด้จากช่ือไฟล์  มา Paste ไว้ใน

โฟลเดอร์ท่ีเก็บไฟล์โปรแกรม C:/ TouristAgent 

4. ท าการ Rename-เปล่ียนช่ือ ไฟล์ท่ี copy มาเป็นช่ือ TOURISTAGENT.GDB 

 


