
วันที่ 5 เมษายน 2564 

เร่ือง ขอเรียนเชิญสมคัรสมาชิกแพลตฟอร์มไทยเท่ียวไทยโก 

เรียน  ผูป้ระกอบการธุรกิจโรงแรมและบริการท่ีพกั ท่ีนบัถือ 

ส่ิงท่ีส่งมาดว้ย      ขั้นตอนการสมคัรสมาชิก OTAs 

 บริษัท พี.เค. เอ็กซิบิช่ัน แมนเนจเม้นท์จํากัด ผูจ้ดังานไทยเท่ียวไทย งานแสดงสินคา้ด้านการท่องเท่ียว

อนัดบัหน่ึงของไทย ร่วมกบั บริษัท พ.ีเค. ดิจิทัล คอนเนคท์ จํากัด ไดพ้ฒันาแพลตฟอร์มขึ้นมา ในช่ือวา่ “ไทยเที่ยวไทยโก” 

เพื่อเป็นเคร่ืองมือการตลาดออนไลน์ประเภทตวัแทนขายห้องพกัให้กบัโรงแรมและบริการท่ีพกัทัว่ไป แบบ Online Travel 

Agency หรือ OTAs  

 ไทยเท่ียวไทยโก จะเป็นแพลตฟอร์มดา้นการท่องเท่ียวแนวใหม่ ท่ียกระดบั Offline มาสู่ Online (O2O) 

โดยให้บริการ OTAs ดังกล่าว จะมีขอ้มูลข่าวสารวงการท่องเท่ียว แนะน าสถานท่ีท่องเท่ียวใหม่ๆ เกมและกิจกรรมให้

นักท่องเท่ียวทัว่ไปได้ร่วมสนุกและลุ้นรับรางวลัใหญ่ตลอดปี คาดว่าจะมีผูส้นใจโหลดแอปไทยเท่ียวไทยโก จ านวน

มากกวา่ 1 ลา้นคร้ัง   

 บริษทัฯ ขอเรียนเชิญท่านร่วมเป็นสมาชิก OTAs กบัไทยเท่ียวไทยโก พิเศษ! ส าหรับผูล้งทะเบียนสมคัร

วันน้ี Early-bird Promotion สมัครฟรี และได้รับค่าธรรมเนียมในอัตราพิ เศษสุด  ผู ้สนใจลงทะเบียนสมัครได้ท่ี  

www.thaiteawthaigo.com หรือ www.ไทยเที่ยวไทยโก.com  

หากท่านตอ้งการสอบถามเพิ่มเติมประการใด กรุณาติดต่อไดท่ี้ฝ่ายบริการลูกคา้สัมพนัธ์ (คุณจีน) โทร. 

02-307-8448 หรือ Email: ae@pkdigitalconnect.com

ขอแสดงความนบัถือ 

  (นางสาวปิยะพร ยติุธรรม) 

           ผูจ้ดัการทัว่ไป 



ขั้นตอนการสมัครลงทะเบียนเป็นพาร์ทเนอร์โรงแรม ที่พักกับ ThaiTeawThaiGO.

1. สมัครลงทะเบียน

สถานประกอบการสมัครลงทะเบียน

ผ่านเว็บไซต์ Thaiteawthaigo.com

2. เข้าสู่ระบบ

เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีที่สมัครเพิ่ม

สถานประกอบการอย่างน้อย 1 แห่ง

3. กรอกข้อมูลที่พัก

เข้าสู่ระบบเพื่อกรอกข้อมูลทีพ่ักและเพิ่ม

“เอกสาร” จ าเป็นทั้งหมดของสถานประกอบการ

(ภ.พ.20/ใบอนุญาตฯ/หนังสือรับรอง)

และกดบันทึก

5. เพิ่มบัญชีธนาคาร

เข้าสู่ระบบหลังบ้านเพื่อเพิ่มข้อมูล

“บัญชีธนาคาร” ส าหรับการโอน

ยอดเงินการจองห้องพักให้

กับสถานประกอบการ

Login เข้า

สู่ระบบเพิ่มสถาน

ประกอบการ

สมัครลงทะเบียนโรงแรม ที่พัก ThaiTeawThaiGO. 

ต้องเตรียมเอกสารอะไรบ้าง?

สถานประกอบการ ที่พัก โรงแรม

เอกสารใบ ภ.พ.20, ภ.พ.01

เอกสารใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

เอกสารหนังสอืรับรองนิติบุคคล

*หมายเหต ุ: เอกสารในรูปแบบส าเนาจ าเป็นตอ้งมกีารลงลายเซน็ส าเนาถกูตอ้งทกุฉบบั

เอกสารส าเนาบัตรประชาชน(กรณีจดชื่อในนาม

บุคคล)/เอกสารอื่นๆ

ขั้นตอนการบริการของ ThaiTeawThaiGO.
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ลูกคา้

สถานประกอบการ

*ส าหรับรายละเอียดการโอนเงินใหก้ับทางสถานประกอบการ ทางบริษัทผู้ให้บริการจะท าการโอนเงินให้สถานประกอบการทุกการ Check-Out ของลูกค้าที่เข้าใช้บริการห้องพัก

กรณีท่ีลูกค้าท าการจองห้องพักมาในวัน เสาร์-อาทิตย์ ทางบริษัทฯจะท าการโอนยอดเงินการจองห้องพักให้กับสถานประกอบการในวันแรกของวันท าการต่อไป

เข้าสู่ระบบบน Application

ThaiTeawThaiGO

สร้างบัญชีเพื่อ

Log-in เข้าสู่ระบบ

ThaiTeawThaiGO

เลือกห้องที่ต้องการและ

รูปแบบเตียงส าหรับ

เข้าพัก และตรวจสอบ

ข้อมูลก่อนช าระเงิน

เข้าสู่หน้าช าระเงินและท า

การช าระเงินผ่านระบบ

บน Application

ท่านจะได้รับรหัสการจองห้อง

พักส าหรับใช้เข้าพักกับ

สถานประกอบการและ

จะมีเอกสารยืนยันส่งกลับ

ไปท่ี E-mail ของท่าน

เลือกค้นหาสถานท่ีพัก

ที่ต้องการ ก าหนดวัน เช็คอิน 

เช็คเอาท์ และจ านวนผู้เข้าพัก

ท่านสามารถกรอกข้อมูลเพื่อขอ

ใบเสร็จรับเงิน/ใบก ากับภาษี

ได้ในกรณีที่สถานประกอบการ

นั้นสามารถออกให้ได้

ท่านสามารถตรวจสอบ

ข้อมูลการจองได้ที่เมนู 

ประวัติการท ารายการ

สถานประกอบการได้รับ E-mail 

การจองสามารถดูข้อมูลการ

จองได้ท่ีเมนู ปฏิทินแสดงสถานะ

ห้องพัก และ การจ่ายเงินที่

พักของผู้เข้าพัก

6 7 8
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สถานประกอบการเตรียม

ห้องพักส าหรับลูกค้า

ที่จองเพื่อเข้าใช้บริการ

1 2

*ข้อมูล Booking การจองห้องพักลูกค้าสามารถเพิ่ม E-mail ส าหรับส่งใบการจองเพิ่มเติมได้ในหน้าช าระเงิน

สถานประกอบการ ลูกค้าผู้ใช้บริการ

6. เปิดห้องพัก

เข้าสู่ระบบและท าการเปิดการจองห้องพัก

ที่เมนู “การเปิด/ปิดห้องพักออนไลน์”

7. พร้อม

สถานประกอบการที่พักของท่านพร้อม

ส าหรับการจองบนหน้า Application 

“ThaiteawThaiGO” เรียบร้อย

กรอกข้อมูล

เบื้องต้นเกี่ยวกับที่

พัก/เอกสาร

จ าเป็นทั้งหมด

E-mail ยืนยัน

ตรวจสอบข้อมูล

บัญชีธนาคาร

ส าเร็จ

เปิดระบบใช้งาน

ห้องพักที่ลงทะเบียน

เอาไว้

4. รอตรวจสอบข้อมูล

E-mail ขอบคุณ

ลงทะเบียน OTAs 

กับ TTTGO

บริษัทฯท าการ “ตรวจสอบข้อมูล”

สถานประกอบการที่ท่านได้ลงทะเบียน

เอาไว้ ระบบจะท าการตรวจสอบ

ข้อมูลภายใน 2 วัน

E-mail ยืนยัน

ตรวจสอบข้อมูล

สถานประกอบการ

ส าเร็จ

บริษัทฯตรวจสอบข้อมูล

ตั้งค่าการเปิด/เปิดห้องพักออนไลน์


	1.เชิญสมัครไทยเที่ยวไทยโก (TTTGO)-20210315
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