
 

 

รายละเอยีดโปรแกรมบริหารงานโรงแรมรีสอร์ท High-Seasons 

      

High Seasons (โปรแกรมบรหิารงานโรงแรม รายคนื รายเดอืน)  
โปรแกรมบรหิารงานโรงแรมรสีอรท์ High-Seasons (ไฮซซีนัส) พัฒนาโดยควิซอฟตเ์ทค 
(QSoftTech.com) เริม่พัฒนาตัง้แตปี่ 2004 เป็นตน้มา โดยมผีูใ้ชง้านแลว้ท่ัวประเทศไทย 
เหมาะส าหรบักจิการ โรงแรม รสีอรท์ เกสตเ์ฮา้ส ์อพารท์เมน้ต ์มา่นรดู ท างานบน
ระบบปฏบิัตกิาร Windows ตัง้แต ่XP ขึน้ไป   

    นอกจากนีโ้ปรแกรม High Seasons ยังสามารถท างานผา่นระบบเครอืขา่ยแลน (LAN) 
เพือ่ใชง้านรว่มกันหลายๆเครือ่งได ้ ภายในหนา้จอของโปรแกรมสามารถทีจ่ะเรยีนรูก้ารใชง้าน
ไดอ้ยา่งรวดเร็ว มรีะบบรองรับการเช็คอนิ (Check-in) หรอื เช็คเอาท ์(Check-out) ไดอ้ยา่ง
หลากหลาย ทัง้นีย้ังสนับสนุนทีม่าแบบเป็นกรุ๊ปทัวร ์ทีจ่ะตอ้ง เช็คอนิ เช็คเอาท ์พรอ้มๆ กันทลีะ
หลายๆ หอ้งไดเ้ชน่กัน และยังสามารถไปเรยีกเก็บเงนิ ออกใบวางบลิทหีลังไดอ้กีดว้ยในกรณีที่
ไมไ่ดจ้า่ยหรอืช าระคา่หอ้งพักดว้ยเงนิสด (Cash)  ซึง่ทา่นสามารถออกรายงานทีห่ลากหลาย
เพือ่น ามาวเิคราะหพั์ฒนาการท างานตอ่ไป 

 

 

ควิซอฟต์เทค 

5/75  หมู่ท่ี 6 หมู่บา้นท่าจีนรีเวอร์ไซดว์ลิเลจ ต าบลบางรัก อ าเภอเมืองตรัง จงัหวดัตรัง 92000 

โทรศพัท:์  099-414-6540, 099-454-4650  Email: qsofttechcenter@gmail.com  Line: BlissfulPluem 
 

mailto:qsofttechcenter@gmail.com


Program Features  

(คณุสมบัตโิดยท่ัวไปของโปรแกรมธรุกจิคา้ปลกี DMart ตัวนี้ เพิม่เตมิอยา่งละเอยีด) 

✓ รวบรวมการท างานทัง้หมดไวใ้นหนา้จอเดยีวกัน เรยีนรูก้ารท างานไดใ้นเวลา
อันรวดเร็ว 

✓ ควบคมุการจอง การเชค็อนิและเช็คเอาท ์การใชบ้รกิารของลกูคา้ รวมไปถงึการเงนิ 
✓ มรีะบบกรุ๊ปทัวร ์ชว่ยใหก้ารบรกิารส าหรับลกูคา้ทีม่าเป็นกรุ๊ปเกดิความสะดวกและ

รวดเร็ว 
✓ แสดงสถานะหอ้งพักไดทั้ง้ในอดตีและอนาคต 
✓ เอเยน่ตส์ามารถท า Allotment เพือ่ล็อกหอ้งตามสญัญาได ้
✓ หอ้งพักสามารถปิดใชบ้รกิารชัว่คราว หรอืปิดเพือ่ซอ่ม 
✓ ควบคมุการเงนิโดยแยกการท างานเป็นกะใหก้ับแคชเชยีร ์
✓ ใชร้ะบบ Night Audit เพือ่ บันทกึคา่บรกิารเขา้บัญชขีองลกูคา้ทีม่าพัก 
✓ แสดงสถานะหอ้งทีม่กีารจองซ ้าซอ้น บางแหง่มกีารรับจองใหม้ากกวา่หอ้งทีม่อียูเ่ผือ่

ไวส้ าหรับการขอยกเลกิการจอง 
✓ ในกรณีทีแ่ขกจองหอ้งพักหลายคนื แลว้หอ้งพักมวีา่งเป็นบางวนัแบบไมต่อ่เนื่อง 

สามารถจัดหอ้งพักใหโ้ดยอัตโนมัต ิ
✓ มรีะบบวางบลิและรับช าระเงนิ กรณีเอเยน่ตทั์วรท์ีส่ง่แขกมาพัก  
✓ โปรแกรมสามารถแสดงไดทั้ง้ภาษาไทย และภาษาอังกฤษ 
✓ สามารถก าหนดระดับสทิธิก์ารใชง้านโปรแกรมได ้3 ระดับคอื ผูจั้ดการ, พนักงาน

ท่ัวไป, แคชเชยีร ์
✓ สามารถใชง้านรว่มกันหลายเครือ่งแบบระบบเครอืขา่ย LAN ได ้(ตดิตัง้ใหไ้มจ่ ากัด

จ านวนเครือ่งในวง LAN เดยีวกัน 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



วธิกีารและกระบวนการท างาน 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      

 

 

 

 

 

1. เตรียมข้อมลูพืน้ฐาน 2.   แคชเชียร์เปิดกะ 

3.   จองห้อง (แบบกรุ๊ป, แบบเดีย่ว) 

4.   ลกูค้าเช็คอิน 

5.   บนัทกึการใช้บริการอื่นๆ +  รับเงินคา่บริการ 

6.    ลกูค้าเช็คเอาท์ (แบบธรรมดา) 6.1   ลกูค้าจากเอเยน่ต์เช็คเอาท์ (สถานะเป็นลกูหนี)้ 

6.2   วางบิลเอเยน่ต์ + เรียกเก็บเงิน 

7.   แคชเชียร์ปิดกะ 8.   ท า Night Audit 9.   พมิพ์รายงาน 

ปิดกะ           สิ้นวัน 
10.   ส ารองข้อมลู 

งานประจ าวัน 

เปิดกะ เริ่มระบบ 



   
 

How to Records Data (วธิกีารการบนัทกึขอ้มลูของโปรแกรม) 

1. ใหท้ าการเตรยีมขอ้มลูพืน้ฐานตา่งๆ เชน่ ขอ้มลูกจิการ เอเยน่ต ์ประเภทรายได ้
คา่บรกิาร ประเภทหอ้งพัก รายละเอยีดหอ้งพัก พนักงาน รอบกะท างาน 

2. เปิดกะใหม ่โดยก าหนดเงนิทอน และพนักงานทีท่ าหนา้แคชเชยีรเ์ก็บเงนิ  
3. ท าการเพิม่การจองในหนา้กรุ๊ปทัวร ์ในกรณีทีล่กูคา้มาเป็นกรุป๊ หรอื ในหนา้การจอง

กรณีทีล่กูคา้มาปกต ิควรบันทกึขอ้มลูใหค้รบถว้นทกุชอ่ง สงัเกตใหด้ ีจะมไีอคอนทลู
บาร ์ทที าหนา้ทีต่า่งๆกัน เมือ่เอาเมาสไ์ปชีจ้ะมคี าอธบิายบอกใหท้ราบ 

4. ท าการเช็คอนิเป็นกรุ๊ปในหนา้กรุ๊ปทัวร ์ในกรณีทีล่กูคา้มาเป็นกรุ๊ป หรอืในหนา้ลกูคา้พัก
อยูก่รณีทีล่กูคา้มาปกต ิ

5. บนัทกึการใชบ้รกิารอืน่ๆของลกูคา้ และรบัเงนิคา่บรกิาร 
6. บันทกึเช็คเอาทเ์มือ่ลกูคา้ตอ้งการเช็คเอาทอ์อก มาเป็นกรุ๊ปก็ไปท าหนา้กรุ๊ปทัวร ์มา

ปกตก็ิท าในหนา้ลกูคา้พักอยู ่หรอืไปท าในหนา้เช็คเอาท ์
7. กรณีเอเยน่ตส์ง่ลกูคา้มาพกั ก็ท าการเช็คเอาทร์ะบสุถานะเป็นลกูหนี ้เพือ่ท าการ

วางบลิและเรยีกเก็บเงนิเอเยน่ต ์
8. ปิดกะ เมือ่ถงึเวลาปิดกะของแคชเชยีร ์
9. ท า Night Audit เพือ่ บันทกึคา่หอ้งและคา่บรกิารเขา้บัญชขีองลกูคา้ ปกตนิยิมท า

กอ่นเทีย่งคนืหรอืตามเวลาทีก่ าหนดไว ้
10. พมิพร์ายงานตามความตอ้งการ 

Usage Instructions (การเขา้ใชง้านโปรแกรม High-Seasons) 

วธิกีารเขา้โปรแกรมใหก้รอกรายละเอยีดชือ่ผูใ้ช ้และ รหัสผา่นเริม่ตน้                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

ตามรายละเอยีดดา้นลา่งดังตอ่ไปนี ้

• Username (ชือ่ผูใ้ชง้าน) : SYSTEM 

• Password (รหัสผา่น) : 123 



ลกัษณะการใชง้านโปรแกรม High-Seasons 

1.ใชง้านเครือ่งเดยีว 

2.ใชง้านรว่มกันแบบระบบเครอืขา่ย(เชือ่มตอ่ดว้ยสายแลน) 

 

รายละเอยีดการดแูลเมือ่ส ัง่ซือ้โปรแกรมระบบบรหิารงานโรงแรม  High-Seasons 

1. ทา่นสามารถก าหนดวนัทีต่อ้งการท าการตดิตัง้โปรแกรมได ้เมือ่ถงึวนัตดิตัง้ทางทมีงาน

จะเขา้ไปทีส่ถานทีจ่รงิเพือ่ท าการตดิตัง้โปรแกรมและตดิตัง้อปุกรณ์ทีใ่ชง้านรว่มกับ

โปรแกรม พรอ้มสอนวธิกีารใชง้านโปรแกรมอยา่งละเอยีด และทา่นสามารถศกึษา

วธิกีารใชง้านเพิม่เตมิไดจ้ากวดิโิอสอนการใชง้านและคูม่อืวธิกีารใชง้านและทางควิ

ซอฟตเ์ทคยนิดใีหค้ าปรกึษาเกีย่วกับวธิกีารใชง้านทกุวนัท าการ 

2. หากมปัีญหาทีเ่กดิจากโปรแกรมไมส่ามารถท างานไดต้ามปกตซิ ึง่ทา่นไมส่ามารถแกไ้ข

ดว้ยตนเองได ้ทา่นสามารถโทรสอบถามหรอืใหท้างทมีงานรโีมทไปแกไ้ขผา่นทาง

อนิเตอรเ์น็ตได ้

3. หากทา่นมคีวามตอ้งการเพิม่เตมิในการแกไ้ขแบบฟอรม์ทีม่อียูใ่นโปรแกรม  เชน่ใบเสนอ

ราคา,ใบเสร็จรับเงนิ เป็นตน้ ซึง่ทา่นไมส่ามารถแกไ้ขดว้ยตนเองได ้ทา่นสามารถใหท้าง

ทมีงานรโีมทไปแกไ้ขผา่นทางอนิเตอรเ์น็ตไดโ้ดยไมม่คีา่ใชจ้า่ยเป็นเวลา 6 เดอืน 

4. หากมคีวามตอ้งการเพิม่ฟังกช์ัน่หรอืรายงานทีน่อกเหนือ่จากทีโ่ปรแกรมมสีามารถตดิตอ่

ขอรายละเอยีดและสอบถามคา่ใชจ้า่ยเพือ่พัฒนาเพิม่เตมิได ้

5. ถา้ลกูคา้ตอ้งการอับเกรดโปรแกรมสามารถแจง้ทางควิซอฟตเ์ทคได ้โดยมคีา่ใชจ้า่ยคอื

คา่สว่นตา่งระหวา่งเวอรช์ั่นและคา่บรกิารในสว่นของการยา้ยขอ้มลูจากรุน่เดมิไปยังรุน่

ใหม ่ 

6. หากมกีารยา้ยเครือ่งทีใ่ชง้าน/ ตดิตัง้ระบบปฏบิัตกิารใหม/่เหตทุีท่ าใหต้อ้งลงทะเบยีน

โปรแกรมใหม ่มคีา่ใชจ้า่ยในการลงทะเบยีนใหม ่5,000 บาท ซึง่ทา่นตอ้งแจง้ทางควิ

ซอฟตเ์ทคลว่งหนา้กอ่นทีจ่ะท าการใดๆ เนือ่งจากตอ้งมกีารตรวจสอบการลงทะเบยีน

กอ่น (ราคาอาจมกีารปรับปลีย่นไดต้ามความเหมาะสม) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
ทา่นสามารถช าระเงนิคา่โปรแกรมหรอืคา่บรกิารไดโ้ดยโอนเงนิเขา้บัญชธีนาคาร

ดังตอ่ไปนี ้

บัญชอีอมทรัพย ์   ชือ่บญัช ีนางสาวพรัิลพัชร  วเิศษไชยะ 

- ธนาคารกสกิรไทย สาขาตรัง  เลขที ่116-2-68665-4 

- ธนาคารไทยพาณชิย ์สาขายอ่ยสริบิรรณชอ้ปป้ิงเซน็เตอร(์ตรัง)  

เลขที ่895-2-16266-3 

เมือ่โอนเงนิแลว้สามารถแจง้ช าระเงนิโดยแจง้ขอ้มลูตอ่ไปนีผ้า่นทางชอ่งทางทีก่ าหนด 

1. วนั เวลา ธนาคาร และจ านวนเงนิทีโ่อนเขา้ 

2. จ านวนทีส่ัง่ซือ้ 

3. ชือ่ทีอ่ยูใ่นการจัดสง่แผน่โปรแกรมพรอ้มอปุกรณ์ 

สามารถแจง้การช าระเงนิไดท้ี ่

               เบอรโ์ทรศัพท ์: 099-4146540, 099-4544650 

               Line id: pangeline,Blissfulpluem 

               Email: qsofttechcenter@gmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จากนัน้เราจะจดัสง่ภายในวนัท าการไปรษณีย์วนัถดัไป 
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