
วิธีการใชง้านระบบหลงับา้นผูข้าย



วีธีการสมคัร

• เม่ือเขา้มาท่ีหนา้เวบ็ allDealsThailand ให้
คล๊ิกท่ี เป็น PARTNER กบัเราครับ



วีธีการสมคัร

กรอกขอ้มูลตามหวัขอ้ท่ีก าหนด Username ไม่
จ าเป็นจะตอ้งเป็น email เป็นช่ืออยา่งเดียวกไ็ดค้รับ

•เลือกประเภทธุรกิจของผูใ้ชง้านวา่เป็น โรงแรม
บา้นพกัวลิล่า สปา แพค็เกจทวัร์ครับ



• เม่ือส่งแบบฟอร์มเสร็จเรียบร้อย ใหม้าคล๊ิกท่ี Sing in 
เพ่ือท าการเขา้สู่ระบบหลงับา้นครับ

วีธีการสมคัร



•ใส่ Username และ Password ท่ีสมัครครับ

วีธีการเขา้ใชร้ะบบ



ขั้นตอนการใชง้านระบบ

•1.หนา้แรกหลงัจากเขา้ระบบมาจะเป็นวิธีการใช้
งานระบบหลงับา้นนะครับ

•2.คล๊ิกไปท่ีขอ้มูลของโรงแรมครับ



ขอ้มูลของโรงแรม

•คล๊ิกไปท่ีเพิ่มโรงแรมครับ



ขอ้มูลของโรงแรม

• กรอกขอ้มูลของโรงแรม และใส่ค าบรรยาย
ในการโฆษณาท่ีพกัครับ



การใส่ขอ้มูลของโรงแรม

ตวัอยา่ง
หากคุณ ก าลงัมองหาท่ีพกัในแก่งกระจานสวยๆ บรรยากาศดีๆ
แถมติดริมธารท่ีคุณสามารถวิง่กระโดดลงเล่นน ้าไดเ้ลย ไม่ตอ้ง
ขบัรถออกไปเล่นท่ีไหนไกลใหวุ้น่วาย ใหนึ้กถึง ณฐัพล รีสอร์ท
มีส่ิงท่ีคุณตามหาแน่นอน ไม่วา่จะเป็นบรรยากาศรอบๆ ของรี
สอร์ทแห่งน้ีท่ีรายลอ้มไปดว้ยธารน ้าใส พร้อมตน้ไมท่ี้ช่วยเพ่ิม
ความร่มร่ืน และกิจกรรมทางน ้ามายมายท่ีทางรีสอร์ท ของเรา
พร้อมใหบ้ริการกบัแขกทุกท่าน ไดส้นุกกบัวนัหยดุท่ีสุดแสน

พิเศษของคุณ

ขอเชิญ ลูกคา้ทุกท่านมาสมัผสักบับรรยากาศแบบธรรมชาติ
ติดกบัแม่น ้ าเพชรบุรี ณฐัพล รีสอร์ท มีบา้นพกัหลายรูปแบบให้
ทุกท่านไดเ้ลือกเขา้พกั พร้อมส่ิงอ านวยความสะดวกครบครัน
อาทิเช่นสระวา่ยน ้า แอร์ TV ตูเ้ยน็ น ้ าอุ่น wifi มีกิจกรรมต่างให้

เล่นอยา่งมากมาย เช่น เล่นน ้า เล่นสไลเดอร์ ล่องเรือยาง
ล่องเรือยนต์



คล๊ิกเพิ่มขอ้มูลบญัชีธนาคารครับ

ขอ้มูลบญัชีธนาคาร



ขอ้มูลบญัชีธนาคาร

• กรอกขอ้มูลใหค้รบถว้นเรียบร้อยครับ
• ขอ้มูลธนาคารจะแสดงในระบบการ
สัง่ซ้ือของคุณครับ



ขอ้มูลดีล

• คล๊ิกเพิ่มดีลส าหรับคนไทยครับ



ขอ้มูลดีล

• ใส่ขอ้มูลของรายละเอียดของคูปอง , ดีล ครับ

• ใส่ขอ้มูลเง่ือนไขรายละเอียดของ คูปอง , ดีล
ต่างๆ ครับ



ตวัอยา่งการใส่รายละเอียดโดยยอ่ของคูปอง , ดีล 

1.รายละเอียดโดยยอ่ของแต่ละคูปอง , ดีล เช่น
ดีลคูปองแพค็เกจ ท่ีพกั 2 วนั 1 คืน + อาหารเชา้+
อาหารเยน็+ล่องแก่งเรือยาง เพียง 999 บาท ต่อ
ท่าน ท่ี ณฐัพล รีสอร์ท เท่ียวฟินๆ ท่ีแก่งกระจาน
พร้อมกบั บรรยากาศดีๆ แถมติดริมธารตน้น ้ า
เพชรบุรี กบัหอ้งพกัสวยๆพร้อมอาหารเชา้ และ
กิจกรรมล่องแก่งเรือยางบนธารน ้าใส สไลเดอร์ลง
แม่น ้ า (แพค็เกจ10 ท่านข้ึนไป)





ตวัอยา่งการใส่เง่ือนไขรายละเอียดคูปอง ,ดีล
รายละเอียดคูปอง
1. ใชคู้ปองไดต้ั้งแต่ วนัน้ี - 31 ตุลาคม 2565 เท่านั้น.
2. แพคเกจ ส าหรับ 10 ท่านข้ึนไป
3. วนัเสาร์คิดเพิ่ม 300 บาท ต่อ 1 ท่าน ช าระเงินตรงกบัทางโรงแรม
4. วนัหยดุนกัขตัฤกษ์ และวนัหยดุยาว คิดเพิ่ม 500 บาท ต่อ 1 
ท่าน ช าระเงินตรงกบัทางโรงแรม
5. กรุณาส ารองหอ้งพกัล่วงหนา้ อยา่งนอ้ย 3 วนั
6. ติดต่อส ารองหอ้งพกัไดท่ี้ โทรศพัท์ **** หรือ อีเมล์ ******
7. เช็คอินเวลา 14.00 น. และเช็คเอาทเ์วลา 12.00 น.
8. ไม่อนุญาตใหน้ าสตัวเ์ล้ียงเขา้พกั
9. ค่าใชจ่้ายเพิ่มเติม กรุณาช าระเงินโดยตรงกบัทางโรงแรม
10. การกไ้ขหรือ ยกเลิกการใชบ้ริการ ตอ้งการท าการเปล่ียนแปลงใด ๆ
กรุณาแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้อยา่งนอ้ย 3 วนัเขา้พกั มิฉะนั้นจะไม่สามารถ
แกไ้ข หรือยกเลิกการใชบ้ริการได้
11. การส ารองหอ้งพกัข้ึนอยูก่บัการมีหอ้งวา่งในขณะนั้น

รายละเอียดทัว่ไป
1. คูปองน้ีสามารถใหผู้อ่ื้นใชแ้ทน หรือมอบเป็นของขวญัได้
2. ราคาน้ีเป็นราคาสุทธิ (รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และค่าบริการเรียบร้อยแลว้)
3. มูลค่าท่ีเหลือจากการใชคู้ปองน้ี ไม่สามารถคืนเป็นเงินสด หรือบตัร
เครดิตได้
4. คูปองน้ีไม่สามารถใชร่้วมกบัส่วนลด หรือโปรโมชัน่อ่ืน ๆ ได้





ขอ้มูลดีล

• ใส่ไซส์ขนาดรูป 1000*800 ถา้ไม่ใช่ไซส์น้ีจะไม่
สามารถบนัทึกไดค้รับ
• กรอกขอ้มูลราคา วนัท่ีส้ินสุดการขายครับ
• ราคาเตม็คือราคาก่อนท่ีจะลดครับ
• ราคาขายคือราคาหลงัจดัส่วนลดแลว้จะขายสุทธ์ิ
ท่ีเท่าไหร่ครับ



หลงัจากกดอปัโหลดขอ้มูลทุกอยา่งแลว้ แอดมินจะใชเ้วลาในการ
ตรวจสอบภายใน 24 ชม .

ขอบคุณครับ





• หลงัจากการสัง่ซ้ือส าเร็จ จะมีอีเมลเดง้ไปหาท่ีลูกคา้

เพื่อท าการแนบสลิปการช าระเงินครับ

ดีลท่ีสัง่ซ้ือส าเร็จ



• กดทีแ่นบสลปิเพือ่
ยนืยนัการสัง่ซ ือ้ดลี
ครบั

ดีลท่ีสัง่ซ้ือส าเร็จ



• ท าการกดแนบสลิป ท่ี Choose File หลงัจาก
นั้นกดแจง้ช าระเงินครับ

ดีลท่ีสัง่ซ้ือส าเร็จ



• จะข้ึนสลิปท่ีลูกคา้แจง้ สามารถตวัสอบความถูก
ตอ้งการช าระเงินไดค้รับ

ดีลท่ีสัง่ซ้ือส าเร็จ







รายการดีลท่ีสัง่ซ้ือ

รายละเอียดลูกคา้ท่ีสัง่ซ้ือดีลทางหนา้เวบ็
พร้อมทั้งบอกสถานะ การช าระเงิน เม่ือลูกคา้
ช าระเงินแลว้จะข้ึนเป็นแถบสีเขียว สามารถ
กดออกคูปองไดแ้ละคูปองจะส่งไปยงัท่ีอยู่

อีเมลของลูกคา้ครับ



• หลงัจากลูกคา้แนบสลิป เราสามารถตรวจสอบไดท่ี้แถบสีเขียวครับ กดตรงค าวา่สลิป จะเป็นส่วนท่ีแสดงรายละเอียด
ลูกคา้ท่ีสัง่ซ้ือดีลทางหนา้เวบ็ พร้อมทั้งจะบอกสถานะ การช าระเงิน เม่ือลูกคา้ช าระเงินแลว้จะข้ึนเป็นแถบสีเขียวครับ

รายการดีลท่ีสัง่ซ้ือ



• หลงัจากตรวจสอบความถูกตอ้งของการช าระเงินเรียบร้อยแลว้ สามารถกด ออกคูปองไดเ้ลยครับและคูปองจะส่งไปยงัท่ีอยูอี่เมลของลูกคา้ครับ

รายการดีลท่ีสัง่ซ้ือ





รายการดีลท่ีสัง่ซ้ือส าเร็จ

เป็นส่วนท่ีแสดงรายงานการสัง่ซ้ือดีลท่ี
ส าเร็จ สามารถเลือกออกรายงานเป็น
ไฟล์ Excel หรือ Pdf รายงานจะบอก
รายละเอียดการและสรุปการสัง่ซ้ือของ
ลูกคา้ พร้อมทั้งบอกจ านวนท่ีสัง่ซ้ือ, 
ราคาทั้งหมด, คอมมิชชัน่ และราคา
รวมNETครับ


