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แทรเวิลเลเนี่ยม ผู้ให้บริการระบบ Hotel Booking Engine กับธุรกิจโรงแรม 
ทุกประเภท ทุกขนาดโดยเฉพาะ เราเปิดให้บริการมานานกว่า 10 ปี เป็นที่ไว้วางใจใน

เรื่องของบริการ กับโรงแรมชั้นนำกว่า 700 โรงแรมทั่วประเทศ 

T R AV E L A N I U M  C O M PA N Y

รองรับการขายผ่านโครงการของรัฐฯ 
"เราเที่ยวด้วยกัน เฟส#4" , "Test & GO" , "ทัวร์เที่ยวไทย"



พร้อมมอบประสบการณ์  
การจองห้องพักแบบใหม่ให้กับลูกค้าคุณได้แล้ว วันนี้

บริการ ระบบจองห้องพัก ผ่านหน้าเว็บไซต์โรงแรม 
เพิ่มมูลค่าทางการขายด้วยเทคนิคเฉพาะของ 

Travelanium เปลี่ยนผู้เข้าชมเว็บไซต์ให้เป็นลูกค้า 
ทำให้ยอดจองห้องพักของโรงแรมเพิ่มขึ้น 

ด้วยระบบที่ง่ายต่อลูกค้า และง่ายต่อการจัดการ
ระบบหลังบ้าน ของเจ้าหน้าที่โรงแรม

“
”

สนใจพร้อมรับข้อเสนอพิเศษ 
อาทิตย์ จูจวง (อ๊อฟ) 
โทร. 0845225559



บริการเชื่อมต่อราคาพิเศษจากทาง  
Hotel Website เพื่อแสดงผลบนระบบ  

Google Hotels Ads. โดยไม่มีค่าใช้จ่ายในระหว่างนี้  
เพิ่มทางเลือกให้กับลูกค้าเข้ามาจองตรงกับ 

ทางโรงแรมมากขึ้น

GOOGLE HOTELS ADS

พร้อมให้บริการสำหรับทุกโรงแรมที่ใช้บริการของ Travelanium



ให้ทุกการเข้าถึงกลุ่มลูกค้าของโรงแรม เป็นไปได้ง่ายขึ้นกว่าเดิม 
กับระบบรองรับการแสดงผลของภาษา ได้มากถึง 10 ภาษาหลัก
ทั่วโลก โดยเบื้องต้นจะแปลศัพท์ทางเทคนิคที่มีอยู่แล้วในระบบ 
พร้อมกับเพิ่มพื้นที่แปลภาษาเพิ่มเติม ไว้ให้ทางโรงแรม  

ใส่ข้อมูลการแปลได้เอง

รองรับการแสดงผลมากถึง 10 ภาษาหลัก

อังกฤษ , ไทย , รัสเซีย , เยอรมัน , เกาหลี , ญี่ปุ่น , จีน , ฝรั่งเศส , อารบิก , เวียดนาม



ระบบจองห้องพักที่รองรับการเข้าถึงได้ทุกอุปกรณ์ ทุกหน้าจอในปัจจุบัน  
เพื่อเข้าถึงทุกกลุ่มลูกค้าของโรงแรมให้ได้มากที่สุด มาพร้อมกับการปรับมุมมองใหม่ 

ในเวอชั่นล่าสุดในแบบ Desktop ที่สามารถปรับมุมมองการนำเสนอได้หลากหลายรูปแบบ
มากขึ้น เพื่อให้สอดคล้องกับโครงสร้างหลักของหน้าเว็บไซต์ของโรงแรม

รองรับการแสดงผลทุกหน้าจอ

มาพร้อมกับการอัพเกรดระบบเวอชั่นใหม่ล่าสุด พร้อมให้บริการแล้ววันนี้



SYSTEM TO INTEGRATION

เชื่อมต่อกับระบบ Channel Manager ได้หลากหลายบริษัทชั้นนำ



รองรับทุกการชำระเงิน

รวมบริการ Offline Payment & Online Payment Gateway

รับเงินง่ายๆ จากทั่วทุกมุมโลก กับ
บริการ Payment ที่รองรับทุกช่อง
ทางการชำระเงินของลูกค้า สะดวก 
รวดเร็ว มีระบบป้องกันความ
ปลอดภัย ง่ายทุกการใช้จ่าย และ
ง่ายต่อการเชื่อมต่อระบบ 

สมัครวันนี้ พร้อมเปิดใช้บริการได้
ทันที (ไม่มีค่าบริการการเชื่อมต่อ)



อิสระไม่จำกัดในการสร้างดีล ข้อเสนอ รวมทั้งสิทธิพิเศษต่างๆ
ในการสร้าง Promotion & Package เพื่อนำเสนอสิ่งที่น่าสนใจ

ให้กับลูกค้า ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

PACKAGE & PROMOTION

ตอบรับทุกข้อเสนอในการขายของทีมงานของโรงแรม ได้อย่างมีประสิทธิภาพ



พร้อมเสิร์ฟข้อมูลที่สดใหม่ตลอดเวลา ในการเข้าถึงเนื้อหา
การรายงานผลประกอบการของโรงแรม โดยพัฒนาพิเศษ
สำหรับระบบ Hotel Booking Engine ของ Travelanium 
โดยเฉพาะ ช่วยลดระยะเวลาในการค้นหาข้อมูลจากหลาย
หน้าต่างเมนู

ADVANCE REPORT
วัดผลประกอบการขาย ด้วยหน้าต่าง Dashboard แสดงรายได้ทั้งหมด

เพื่อการพัฒนารูปแบบการขาย และต่อยอดส่งเสริมมูลค่า
ของราคาขายให้มากขึ้น ระบบ Advance Report มาพร้อม
การวิเคราะห์ข้อมูลที่เข้าถึงพฤติกรรมลูกค้าได้มากที่สุด 
ทำให้ทราบถึงความต้องการของลูกค้า แหล่งที่มา ราคาที่
น่าสนใจ รวมทั้งเหตุผลต่างๆในกรณีที่ลูกค้าเข้ามาแล้วแต่
ไม่ทำการจอง



การแสดงข้อมูลที่หน้าต่างหลักของระบบ 
ง่ายต่อการเข้าถึงของเจ้าหน้าที่โรงแรม เพียง Log-in  

ก็สามารถเข้าถึงข้อมูลโดยรวมได้ทันที

Dashboard แสดงกราฟเปรียบเทียบรายได้แต่ละปี

Dashboard แสดงตัวเลขรายละเอียดภาพรวม



Booking Conversion 
- แสดงผลจำนวนการจองจริง หารด้วยจำนวนผู้เข้าชมทั้งหมด แยกการ
แสดงผลแบบ Mobile และ Desktop ได้ 

Customer visit by country 
- แสดงผลจำนวนผู้ชม แยกตามพื้นที่ประเทศทั่วโลก 

Search history 
- แสดงรายละเอียดการค้นหา การเลือกห้อง ราคา ฯลฯ ของลูกค้าโดย
แยกเป็นแต่ละรายการแบบละเอียด 

Search trend report 
- แสดงรายละเอียดเทรนด์ในการจอง ว่า ลูกค้าที่คลิกเลือกวันจองใน
ระบบ ส่วนใหญ่จะไปเข้าพักในช่วงไหนกันบ้าง เพื่อให้โรงแรมสร้างราคา
ขาย โปรโมชั่นพิเศษ ไว้รองรับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้ทันที

การแสดงผล ดูพฤติกรรมลูกค้า/ผู้เข้าชม



การแสดงผลข้อมูลการจองทั้งหมด เลือกดูได้ทุกช่วงเวลา

Booked Date Report 
- แสดงผลรายการจองที่เกิดขึ้นจริงทั้งหมด เพื่อการวิเคราะห์แนวโน้มทางการตลาด พัฒนาปรับปรุง
รูปแบบการขาย จากรายละเอียดรายงาน โดยระบบจะจำแนกการรายงานแบบละเอียดดังนี้ 
 
By booking - รายงานการจองจริงแยกตาม วัน เดือน ปี 
By access code - กรองข้อมูลการจองแยกเฉพาะที่ใช้ Access code 
By rate plan - เลือกแสดงผลการจองจริง ตามราคาขาย โปรโมชั่น  
แพ็คเกจที่สร้างไว้ ตรวจสอบว่าราคาไหนขายดีที่สุด 
By room type - แสดงผลการจองจริง ตามประเภทห้องต่างๆ ตรวจสอบได้ว่า 
ลูกค้าเลือกซื้อห้องประเภทไหนมากที่สุด 
Nationality by rate plan - แสดงผลการจองจริง โดยเลือกได้ว่าราคาที่ขายไป  
มีลูกค้าประเทศไหนบ้างเข้ามาซื้อเยอะที่สุด 
Nationality by room type - แสดงผลการจองจริง โดยเลือกได้ว่าห้องพักแบบไหนบ้าง 
ที่ขายดีที่สุด และลูกค้าประเทศไหนบ้างที่เข้ามาซื้อเยอะสุด

การแสดงผลข้อมูลวันที่ลูกค้าเช็คอินจริง เลือกดูได้ทุกช่วงเวลา

Stayed Date Report 
- แสดงผลรายการวันเข้าพักจริงของลูกค้า โดยระบบจะแสดงผลเป็นราคา จำนวนยอดเงิน รายการเข้า
พักจริงในแต่ละเดือน สามารถดูล่วงหน้าได้เป็นแบบรายเดือน รายปี เพื่อการวิเคราะห์เพิ่มเติมในการสร้าง
ราคาขายในอนาคต พร้อมทั้งเติมเต็มเป้าหมายให้ตรงตามที่โรงแรมได้วางไว้



ที่ไว้วางใจให้ทาง Travelanium ดูแลระบบ Hotel Booking Engine 

รายชื่อโรงแรมบางส่วน



BANGKOK HOTELS



BANGKOK HOTELS



PHUKET HOTELS



KRABI HOTELS



PHANG NGA HOTELS



KOH SAMUI HOTELS



PATTAYA HOTELS



HUA HIN HOTELS



CHIANG MAI HOTELS



KOH CHANG HOTELS



หากมีคำถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับการทำงานของระบบจอง
ห้องพัก Hotel Booking Engine ยินดีรับนัดเพื่ออธิบาย

การทำงานทั้งหมด ผ่านทาง  
Google Meeting หรือ สะดวกให้เข้าไปที่โรงแรมของท่าน

เพื่อทำความเข้าใจการทำงานทั้งหมดกับทีมงาน

“
”

สามารถติดต่อได้โดยตรงทันที 
อาทิตย์ จูจวง (อ๊อฟ) 
โทร :  084 522 5559 

Official Line : @travelanium 
Line : showoff344 (ส่วนตัว) 

Email : atit@travelanium.com 
Website : https://travelanium.info 

Bangkok Office :  13/39 สุขุมวิท 23 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 
Phuket : 119/206 หมู่ 4 ถนนวิชิตสงคราม ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จ.ภูเก็ต 83120

พูดคุย / รับชมรายละเอียดทั้งหมดผ่านทางหน้าเว็บไซต์

mailto:atit@travelanium.com
https://travelanium.info


ขอบคุณที่ไว้วางใจ 
ให้ทาง Travelanium ได้เป็นส่วนหนึ่ง 

ที่เพิ่มมูลค่าการจองห้องพัก 
สำหรับโรงแรมของคุณ


