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คูม่อืประกอบการเชื�อมตอ่ระบบ 

 

เนื�องจากปัจจบุัน THAIEPAY ไดม้กีารปรับปรงุระบบ 
มากขึ�น โดยไดเ้พิ�มระบบแบบฟอรม์จองหอ้งพัก 
Style) และ ใบแจง้ชําระเงนิ (Invoice Style)

 

รปูแบบที� 1: ตะกรา้สนิคา้ (Shopping Cart Style)

รปูแบบนี�เหมาะสําหรับรา้นคา้ที�ขายสนิคา้ที�มกีารกําหนดราคาไวแ้ลว้และมกีารจัดสง่สนิคา้อย่
ตะกรา้สนิคา้นี�ไทยอเีพยไ์ดเ้ตรยีมไวใ้หก้ับรา้นคา้ที�ใชร้ะบบ
ถกูสรปุออกมาเป็นขอ้ดังนี� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข ันตอนที� 1. รา้นคา้สรา้งURLสําหรบัตะกรา้สนิคา้

ใหร้า้นคา้เร ิ�มตน้จากการไปเพิ�มสนิคา้ ที�เมนู เพิ�มสนิคา้หรอืบรกิารใหม่
กรอกขอ้มูลสนิคา้และรายละเอยีดตา่งๆแลว้ ระบบจะสรา้ง
หรอืแทรกที�ปุ่ มสั�งซื�อบนหนา้เว็บไซตข์องรา้นคา้ เพื�อใหเ้วลาที�ลกูคา้สั�งซื�อ
แสดงผลในตะกรา้สนิคา้เป็นลําดับตอ่ไป 
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ระบบ eCart 

ไดม้กีารปรับปรงุระบบ eCart ใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการในการใชง้านของรา้นคา้
มากขึ�น โดยไดเ้พิ!มระบบแบบฟอรม์จองหอ้งพัก (Booking Style) นอกเหนือจากเดมิที!มรีะบบตะกรา้สนิคา้ 

(Invoice Style) ดังนั�นรา้นคา้สามารถใชง้านระบบของเราไดอ้ยา่งสะดวกตามความตอ้งการ

(Shopping Cart Style) 

รปูแบบนี�เหมาะสําหรับรา้นคา้ที!ขายสนิคา้ที!มกีารกําหนดราคาไวแ้ลว้และมกีารจัดสง่สนิคา้อยา่งเป็นระบบ โดยระบบ
ตะกรา้สนิคา้นี�ไทยอเีพยไ์ดเ้ตรยีมไวใ้หก้ับรา้นคา้ที!ใชร้ะบบ eCart แลว้ โดยขั�นตอนการทํางานของ eCart

สําหรบัตะกรา้สนิคา้ 

ใหร้า้นคา้เริ!มตน้จากการไปเพิ!มสนิคา้ ที!เมนู เพิ�มสนิคา้หรอืบรกิารใหม ่คลกิเลอืกรูปแบบตะกรา้สนิคา้
กรอกขอ้มูลสนิคา้และรายละเอยีดตา่งๆแลว้ ระบบจะสรา้งURLขึ�นมา ใหร้า้นคา้นําURLดังกลา่วไปแทรกที!ปุ่ ม 

ตข์องรา้นคา้ เพื!อใหเ้วลาที!ลกูคา้สั!งซื�อ ขอ้มลูจะถกูสง่มาที!ระบบของ
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ใหเ้หมาะสมกับความตอ้งการในการใชง้านของรา้นคา้
นอกเหนือจากเดมิที�มรีะบบตะกรา้สนิคา้ (Shopping Cart 

ตามความตอ้งการ  

างเป็นระบบ โดยระบบ
eCart แบบตะกรา้สนิคา้ 

 

รูปแบบตะกรา้สนิคา้ ซึ�งหลังจากที�
ดังกลา่วไปแทรกที�ปุ่ ม Order Now 

ขอ้มลูจะถกูสง่มาที�ระบบของ eCart แลว้
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ข ันตอนที� 2. ขอ้มูลสนิคา้จะถูกสง่มายงัตะกรา้สนิคา้

ขอ้มลูของสนิคา้ที�เลอืก จะแสดงในลักษณะของตะกรา้สนิคา้ 
ช ิ�นอื�นตอ่หรอืคลกิตกลงเขา้สูข่ั �นตอนชําระเงนิเลยกไ็ด ้
ภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษ 

 

ข ันตอนที� 3. ตกลงซือสนิคา้ และเขา้สูข่ ันตอนการลงทะเบยีน

ระบบของ eCart จะมกีารเก็บขอ้มลูลกูคา้ที�เคยซื�อสนิคา้แลว้เอาไวใ้ห ้ซึ�งถา้เป็นลกูคา้เกา่สามารถ
Email/Password เพื�อใชข้อ้มูลเดมิสั�งซื�อสนิคา้ไดทั้นท ีหรอืหากเป็นลกูคา้ใหม่กส็ามารถลงทะเบยีนขอ้มลูเพื�อทําการสั�งซื�อ
ไดเ้ชน่กัน  

 

ข ันตอนที� 4. กรอกขอ้มูลสว่นตวัของผูซ้ือ

ในกรณีที�ลกูคา้ลงทะเบยีนใหม่ ระบบกจ็ะมชีอ่งกรอกขอ้มูลตา่งๆเตรยีมเอาไว ้
ครั �งตอ่ไป ลกูคา้ทา่นนี�ก็จะสามารถ Login เพื�อนําขอ้มลูเกา่มาใชง้านไดเ้ลย

 

ข ันตอนที� 5. ระบบจะสรปุขอ้มูลรายการส ั�งซื

เมื�อกรอกขอ้มูลสว่นตัว และระบสุถานที�จัดสง่เรยีบรอ้ยแลว้ระบบก็จะสรปุชื�อผูส้ั�งซื�อ
ยนืยันการสั�งซื�อ ระบบจะนําเขา้สูข่ั �นตอนการกรอกบัตรเครดติเพื�อชําระเงนิทันที

 

ข ันตอนที� 6. ลกูคา้กรอกรายละเอยีดบตัรเครดติบน

เมื�อลกูคา้ยนืยันการสั�งซื�อสนิคา้แลว้ กจ็ะเขา้สูข่ั �นตอนการกรอกรายละเอยีดบัตรเครดติ ซึ�งระบบนี�
ปลอดภัยดว้ย SSL เพื�อใหล้กูคา้มั�นใจไดว้า่ ขอ้มลูบัตรเครดติจะไดรั้บความคุม้ครอง

ข ันตอนที� 7. ระบบแจง้ผลการชําระเงนิผา่นบตัรเครดติ

ระบบจะตรวจสอบทันท ีวา่ขอ้มูลบัตรเครดตินั�น
ไมผ่า่น ระบบก็จะขึ�นขอ้ความวา่ "Rejected" 

ขอ้ความวา่ "Completed" พรอ้มทั�งมอีเีมลแ์จง้ไปยังรา้นคา้และผูซ้ื�อทันทวีา่บัตรเครดติผา่นและไดช้ําระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
เป็นอันเสร็จสิ�นขั �นตอนการชําระเงนิ 

 

 

 

 

   

 
 

PORAR WEB APPLICATION CO., LTD. (THAIEPAY Department) 
9/5 The Synchronize, Soi Ratchada 18, Ratchadaphisek Rd.,Huaykwang, Bangkok 10320, Thailand 

0295-9, Fax: (+66) 2694-0293 Email: support@thaiepay.com  

ขอ้มูลสนิคา้จะถกูสง่มายงัตะกรา้สนิคา้ 

จะแสดงในลักษณะของตะกรา้สนิคา้ ซึ!งลกูคา้สามารถเลอืกที!จะกลับไปยังเว็บไซต์
ช ิ�นอื!นตอ่หรอืคลกิตกลงเขา้สูขั่ �นตอนชําระเงนิเลยกไ็ด ้ระบบ eCart นี� รา้นคา้สามารถกําหนดไดว้า่จะใหแ้สดงผลเป็น

ตกลงซื!อสนิคา้ และเขา้สูข่ ั!นตอนการลงทะเบยีน 

จะมกีารเก็บขอ้มลูลกูคา้ที!เคยซื�อสนิคา้แลว้เอาไวใ้ห ้ซึ!งถา้เป็นลกูคา้เกา่สามารถ Sign In 
เพื!อใชข้อ้มูลเดมิสั!งซื�อสนิคา้ไดท้ันท ีหรอืหากเป็นลกูคา้ใหม่กส็ามารถลงทะเบยีนขอ้มลูเพื!อทําการสั!งซื�อ

กรอกขอ้มูลสว่นตวัของผูซ้ื!อ 

ในกรณีที!ลกูคา้ลงทะเบยีนใหม่ ระบบกจ็ะมชีอ่งกรอกขอ้มูลตา่งๆเตรยีมเอาไว ้เพื!อใหล้กูคา้กรอกพรอ้มกบัตั �ง 
เพื!อนําขอ้มลูเกา่มาใชง้านไดเ้ลย 

ระบบจะสรปุขอ้มูลรายการส ั�งซื!อท ั!งหมด 

และระบสุถานที!จัดสง่เรยีบรอ้ยแลว้ระบบก็จะสรปุชื!อผูส้ั!งซื�อ รายการสนิคา้ทั �งหมดอกีครั �ง หากลกูคา้
ยนืยันการสั!งซื�อ ระบบจะนําเขา้สูขั่ �นตอนการกรอกบัตรเครดติเพื!อชําระเงนิทันท ี

ลกูคา้กรอกรายละเอยีดบตัรเครดติบน หนา้เว็บไซต ์

กจ็ะเขา้สูขั่ �นตอนการกรอกรายละเอยีดบัตรเครดติ ซึ!งระบบนี� จะถกูป้องกันความ
ขอ้มลูบัตรเครดติจะไดรั้บความคุม้ครอง 

 

ระบบแจง้ผลการชําระเงนิผา่นบตัรเครดติ 

ระบบจะตรวจสอบทันท ีวา่ขอ้มูลบัตรเครดตินั�น เป็นบัตรเครดติที!ถกูตอ้งหรอืไม่ พรอ้มกบัรายงานผลในทันท ีหากบัตรเครดติ
Rejected" พรอ้มกบัแสดงเหตผุลวา่เพราะอะไร แตห่ากบัตรไดร้ับการอนุมัตกิ็จะปรากฏ

พรอ้มทั�งมอีเีมลแ์จง้ไปยังรา้นคา้และผูซ้ื�อทันทวีา่บัตรเครดติผา่นและไดชํ้าระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
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ซึ�งลกูคา้สามารถเลอืกที�จะกลับไปยังเว็บไซต ์เพื�อซื-อสนิคา้
นี- รา้นคา้สามารถกําหนดไดว้า่จะใหแ้สดงผลเป็น

Sign In ดว้ย 
เพื�อใชข้อ้มูลเดมิสั�งซื-อสนิคา้ไดท้ันท ีหรอืหากเป็นลกูคา้ใหม่กส็ามารถลงทะเบยีนขอ้มลูเพื�อทําการสั�งซื-อ

เพื�อใหล้กูคา้กรอกพรอ้มกบัตั -ง Password ใน

รายการสนิคา้ทั -งหมดอกีครั -ง หากลกูคา้

จะถกูป้องกนัความ

เป็นบัตรเครดติที�ถกูตอ้งหรอืไม ่พรอ้มกบัรายงานผลในทันท ีหากบัตรเครดติ
พรอ้มกับแสดงเหตผุลวา่เพราะอะไร แต่หากบัตรไดร้ับการอนุมัตกิ็จะปรากฏ

พรอ้มทั -งมอีเีมลแ์จง้ไปยังรา้นคา้และผูซ้ื-อทันทวีา่บัตรเครดติผา่นและไดช้ําระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ 
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รปูแบบที� 2: ใบแจง้ชําระเงนิ (Invoice Style)

รปูแบบนี�เหมาะสมกบัรา้นคา้ที�ขายสนิคา้หรอืบรกิารที�ราคาของสนิคา้หรอืบรกิารนั�นไมแ่น่นอน โดยรา้นคา้สามารถ
สง่ใบแจง้ชําระเงนิตามราคาที�ตกลงไปยังอเีมลข์องผูซ้ ื�อโดยตรง ภาพแสดงขั �นตอนการทํางานของ 
เงนิ ถกูสรปุออกมาเป็นขอ้ดังนี� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข ันตอนที� 1. ลกูคา้เขา้มายงัลงิคช์ําระเงนิ

ใหร้า้นคา้เร ิ�มตน้จากการไปเพิ�มสนิคา้ ที�เมนู เพิ�มสนิคา้หรอืบรกิารใหม่
กรอกขอ้มูลสนิคา้และรายละเอยีดตา่งๆแลว้ ระบบจะสรา้ง
ทางอเีมล ์หรอืผา่นหนา้เว็บไซตก์็ได ้เมื�อผูซ้ื�อไดรั้บอเีมลด์ังกลา่ว และคลกิตรง
ตอ้งชําระเงนิ ลกูคา้กจ็ะกรอกขอ้มลูสว่นตัว เพื�อเขา้สูข่ั �นตอนตอ่ไป 
Cart ออกไป เพื�อความสะดวกในการชําระเงนิของลกูคา้

 

ข ันตอนที� 2. เลอืกวธิกีารชําระเงนิ  

ระบบจะแสดงวธิกีารชําระเงนิใหล้กูคา้เลอืก ซึ�งวธิกีารชําระเงนิเหลา่นี�กําหนดไดโ้ดยรา้นคา้เองวา่
ผา่นชอ่งทางใดไดบ้า้งในกรณีที�เลอืกชําระเงนิผา่นบัตรเครดติกจ็ะเขา้สูข่ั �นตอนตอ่ไป

 

ข ันตอนที� 3. ลกูคา้กรอกรายละเอยีดบตัรเครดติบน

เมื�อลกูคา้ยนืยันการสั�งซื�อสนิคา้แลว้ กจ็ะเขา้สูข่ั �นตอนการกรอกรายละเอยีดบัตรเครดติ ซึ�งระ
ปลอดภัยดว้ย SSL เพื�อใหล้กูคา้มั�นใจไดว้า่ ขอ้มลูบัตรเครดติจะไดรั้บความคุม้ครอง

 

   

 
 

PORAR WEB APPLICATION CO., LTD. (THAIEPAY Department) 
9/5 The Synchronize, Soi Ratchada 18, Ratchadaphisek Rd.,Huaykwang, Bangkok 10320, Thailand 

0295-9, Fax: (+66) 2694-0293 Email: support@thaiepay.com  

Invoice Style) 

รปูแบบนี�เหมาะสมกบัรา้นคา้ที!ขายสนิคา้หรอืบรกิารที!ราคาของสนิคา้หรอืบรกิารนั�นไมแ่น่นอน โดยรา้นคา้สามารถ
สง่ใบแจง้ชําระเงนิตามราคาที!ตกลงไปยังอเีมลข์องผูซ้ื�อโดยตรง ภาพแสดงขั�นตอนการทํางานของ eCart

ลกูคา้เขา้มายงัลงิคชํ์าระเงนิ 

ใหร้า้นคา้เริ!มตน้จากการไปเพิ!มสนิคา้ ที!เมนู เพิ�มสนิคา้หรอืบรกิารใหม ่คลกิเลอืกรูปแบบใบแจง้ชําระเงนิ
กรอกขอ้มูลสนิคา้และรายละเอยีดตา่งๆแลว้ ระบบจะสรา้งURLขึ�นมา ซึ!งรา้นคา้สามารถนํา URL ดังกลา่วสง่ไป

เมื!อผูซ้ื�อไดร้ับอเีมลดั์งกลา่ว และคลกิตรงURL ระบบก็จะแสดงชื!อสนิคา้และมลูคา่ที!
เพื!อเขา้สูขั่ �นตอนตอ่ไป (สังเกตวา่ สว่นนี�จะตัดการแสดงผลแบบ 

อความสะดวกในการชําระเงนิของลกูคา้) 

ระบบจะแสดงวธิกีารชําระเงนิใหล้กูคา้เลอืก ซึ!งวธิกีารชําระเงนิเหลา่นี�กําหนดไดโ้ดยรา้นคา้เองวา่ ตอ้งการใหล้กูคา้ชําระเงนิ
ผา่นชอ่งทางใดไดบ้า้งในกรณีที!เลอืกชําระเงนิผา่นบัตรเครดติกจ็ะเขา้สูขั่ �นตอนตอ่ไป 

ลกูคา้กรอกรายละเอยีดบตัรเครดติบน หนา้เว็บไซต ์

กจ็ะเขา้สูขั่ �นตอนการกรอกรายละเอยีดบัตรเครดติ ซึ!งระบบนี� จะถกูป้องกันความ
ขอ้มลูบัตรเครดติจะไดรั้บความคุม้ครอง 
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รปูแบบนี-เหมาะสมกบัรา้นคา้ที�ขายสนิคา้หรอืบรกิารที�ราคาของสนิคา้หรอืบรกิารนั-นไมแ่น่นอน โดยรา้นคา้สามารถ
eCart แบบใบแจง้ชําระ

รูปแบบใบแจง้ชําระเงนิ ซึ�งหลังจากที�
ดังกลา่วสง่ไปใหก้ับผูซ้ื-อ

ระบบก็จะแสดงชื�อสนิคา้และมลูคา่ที�
สงัเกตวา่ สว่นนี-จะตัดการแสดงผลแบบ Shopping 

ตอ้งการใหล้กูคา้ชําระเงนิ

จะถกูป้องกนัความ
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ข ันตอนที� 4. ระบบแจง้ผลการ ชําระเงนิผา่นบตัรเครดติ

ระบบจะตรวจสอบทันท ีวา่ขอ้มูลบัตรเครดตินั�น
ไมผ่า่น ระบบก็จะขึ�นขอ้ความวา่ "Rejected" 

"Completed" พรอ้มทั�งมอีเีมลแ์จง้ไปยังรา้นคา้และลกูคา้วา่บัตรเครดติผา่นและไดช้ําระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้
ขั �นตอนการชําระเงนิ 

 

 

รปูแบบที� 3: แบบฟอรม์จองหอ้งพกั (Booking Style)

รปูแบบนี�เหมาะสําหรับรา้นคา้ที�ใหบ้รกิารดส้นการจองหอ้งพัก โรงแรม หรอื รสีอรท์ตา่งๆ เพราะรปูแบบนี�ไดเ้ตรยีม
ขอ้มลูที�จําเป็นสําหรับการจองหอ้งพักไวอ้ยา่งครบถว้น ขั �นตอนการทํางานของ
ดังนี� 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข ันตอนที� 1. รา้นคา้สรา้งลงิคเ์อาไวท้ี�เว็บไซต์

ใหร้า้นคา้เร ิ�มตน้จากการไปเพิ�มสนิคา้ ที�เมนู เพิ�มสนิคา้หรอืบรกิารใหม่
กรอกรายละเอยีดตา่งๆของหอ้งพักแลว้ ระบบจะสรา้ง
แทรกที�ปุ่ มจองหอ้งพักบนหนา้เวบ็ไซตข์องรา้นคา้ เพื�อใหเ้วลาที�ผูเ้ขา้พักทําการจอง
แลว้แสดงผลในรปูแบบการจองหอ้งพักเป็นลําดับตอ่ไป
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ชําระเงนิผา่นบตัรเครดติ 

ระบบจะตรวจสอบทันท ีวา่ขอ้มูลบัตรเครดตินั�น เป็นบัตรเครดติที!ถกูตอ้งหรอืไม่ พรอ้มกบัรายงานผลในทันท ี
Rejected" พรอ้มกบัแสดงเหตผุลวา่ เพราะอะไรแตถ่า้บัตรผา่นกจ็ะขึ�นขอ้ความวา่ 

พรอ้มทั �งมอีเีมลแ์จง้ไปยังรา้นคา้และลกูคา้วา่บัตรเครดติผา่นและไดช้ําระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้

(Booking Style) 

รปูแบบนี�เหมาะสําหรับรา้นคา้ที!ใหบ้รกิารดส้นการจองหอ้งพัก โรงแรม หรอื รสีอรท์ตา่งๆ เพราะรปูแบบนี�ไดเ้ตรยีม
ขอ้มลูที!จําเป็นสําหรับการจองหอ้งพักไวอ้ยา่งครบถว้น ขั �นตอนการทํางานของ eCart แบบจองหอ้งพักถกูสรปุออกมาเป็

รา้นคา้สรา้งลงิคเ์อาไวท้ี�เว็บไซต ์

ใหร้า้นคา้เริ!มตน้จากการไปเพิ!มสนิคา้ ที!เมนู เพิ�มสนิคา้หรอืบรกิารใหม ่คลกิเลอืกรูปแบบจองหอ้งพกั
กรอกรายละเอยีดตา่งๆของหอ้งพักแลว้ ระบบจะสรา้งURLขึ�นมา ใหร้า้นคา้นําURLดังกลา่วไปแทรกที!ปุ่ ม 
แทรกที!ปุ่ มจองหอ้งพักบนหนา้เวบ็ไซตข์องรา้นคา้ เพื!อใหเ้วลาที!ผูเ้ขา้พักทําการจอง ขอ้มลูจะถกูสง่มาที!ระบบของ
แลว้แสดงผลในรปูแบบการจองหอ้งพักเป็นลําดับตอ่ไป 
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เป็นบัตรเครดติที�ถกูตอ้งหรอืไม ่พรอ้มกบัรายงานผลในทันท ีหากบัตรเครดติ
เพราะอะไรแตถ่า้บัตรผา่นกจ็ะขึ-นขอ้ความวา่ 

พรอ้มทั-งมีอเีมลแ์จง้ไปยังรา้นคา้และลกูคา้วา่บัตรเครดติผา่นและไดช้ําระเงนิเรยีบรอ้ยแลว้ เป็นอันเสร็จสิ-น

รปูแบบนี-เหมาะสําหรับรา้นคา้ที�ใหบ้รกิารดส้นการจองหอ้งพัก โรงแรม หรอื รสีอรท์ตา่งๆ เพราะรปูแบบนี-ไดเ้ตรยีม
แบบจองหอ้งพักถกูสรปุออกมาเป็นขอ้

รูปแบบจองหอ้งพกั ซึ�งหลังจากที�
ดังกลา่วไปแทรกที�ปุ่ ม Book Now หรอื

ขอ้มลูจะถกูสง่มาที�ระบบของ eCart 
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ข ันตอนที� 2. ขอ้มูลสนิคา้จะถูกสง่มาที� Booking Style

ขอ้มลูของหอ้งพักที�เลอืก จะแสดงในลักษณะของ
ขอ้มลูการจองหรอืคลกิตกลงเขา้สูข่ั �นตอนชําระเงนิเลยทันทกีไ็ด ้
เป็นภาษาไทยหรอืภาษาอังกฤษ 

 

ข ันตอนที� 3. ยนืยนัการจองหอ้งพกัและเขา้สูข่ ัน

ระบบของ eCart จะมกีารเก็บขอ้มลูลกูคา้ที�เคยทําการจองหอ้งพักแลว้เอาไวใ้ห ้ซึ�งถา้เป็นลกูคา้เกา่สามารถ
Email/Password เพื�อใชข้อ้มูลเดมิสั�งซื�อสนิคา้ไดทั้นท ี

 

ข ันตอนที� 4. กรอกขอ้มูลสว่นตวัของผูเ้ขา้พกั

ในกรณีที�ลกูคา้ลงทะเบยีนใหม่ ระบบกจ็ะมชีอ่งกรอกขอ้มูลตา่งๆเตรยีมเอาไว ้
ครั �งตอ่ไป ลกูคา้ทา่นนี�ก็จะสามารถ Login เพื�อนําขอ้มลูเกา่มาใชง้านไดเ้ลย

 

ข ันตอนที� 5. ระบบจะสรปุรายการส ั�งซือท ังหมด

เมื�อกรอกขอ้มูลสว่นตัวเรยีบรอ้ยแลว้ระบบกจ็ะสรุปชื�อผูเ้ขา้พัก วันเวลา สถานที�พักทั�งหมดอกีครั�ง หากลกูคา้ยนืยันการสั�งซื�อ 
กจ็ะเขา้สูข่ั �นตอนการกรอกบัตรเครดติเพื�อชําระเงนิทันที

 

 

การทดสอบการใชง้าน 

ระบบชําระเงนิผา่นบัตรเครดติของ THAIEPAY 

ชําระเงนิของเรา เพื�อใหร้า้นคา้สามารถทําการทดสอบการสง่คา่พารามเิตอรต์า่ง ๆ 
THAIEPAY ไดอ้ยา่งสมบรูณ์ รา้นคา้สามารถทดสอบการใชง้าน โดยการกรอกขอ้มลู

บัตรเครดติที�ใชท้ดสอบ หลังจากนั�นกดปุ่ ม 
ชําระเงนิภายใน 2-3 วนิาท ีในการใชบ้ัตรเครดตินี�ทําการทดลองระบบนั�น
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Booking Style 

จะแสดงในลักษณะของ Booking Style ซึ!งลกูคา้สามารถเลอืกที!จะกลับไปยังเว็บไซต์
ขอ้มลูการจองหรอืคลกิตกลงเขา้สูขั่ �นตอนชําระเงนิเลยทันทกี็ได ้ระบบ eCart นี� รา้นคา้สามารถกําหนดไดว้า่จะใหแ้สดงผล

ยนืยนัการจองหอ้งพกัและเขา้สูข่ ั!นตอนการลงทะเบยีน  

จะมกีารเก็บขอ้มลูลกูคา้ที!เคยทําการจองหอ้งพักแลว้เอาไวใ้ห ้ซึ!งถา้เป็นลกูคา้เกา่สามารถ
เพื!อใชข้อ้มูลเดมิสั!งซื�อสนิคา้ไดท้ันท ีหรอืหากเป็นลกูคา้ใหม่กส็ามารถลงทะเบยีนขอ้มลูตา่งๆ ไดเ้ชน่กนั

กรอกขอ้มูลสว่นตวัของผูเ้ขา้พกั 

ในกรณีที!ลกูคา้ลงทะเบยีนใหม่ ระบบกจ็ะมชีอ่งกรอกขอ้มูลตา่งๆเตรยีมเอาไว ้เพื!อใหล้กูคา้กรอกพรอ้มกบัตั �ง 
เพื!อนําขอ้มลูเกา่มาใชง้านไดเ้ลย 

ระบบจะสรปุรายการส ั�งซื!อท ั!งหมด 

เมื!อกรอกขอ้มูลสว่นตัวเรยีบรอ้ยแลว้ระบบกจ็ะสรปุชื!อผูเ้ขา้พัก วันเวลา สถานที!พักทั �งหมดอกีครั�ง หากลกูคา้ยนืยันการสั!งซื�อ 
กจ็ะเขา้สูขั่ �นตอนการกรอกบัตรเครดติเพื!อชําระเงนิทันท ี

THAIEPAY มหีมายเลขบัตรเครดติเพื!อใชใ้นการทดสอบการทํางานของระบบ
ชําระเงนิของเรา เพื!อใหร้า้นคา้สามารถทําการทดสอบการสง่คา่พารามเิตอรต์า่ง ๆ ตลอดจนเหน็การทํางานของระบบ

รา้นคา้สามารถทดสอบการใชง้าน โดยการกรอกขอ้มลู 

บัตรเครดติที!ใชท้ดสอบ หลังจากนั�นกดปุ่ ม “Submit” ระบบจะทําการตรวจสอบขอ้มูลบัตรเครดติ และแจง้ผลการ
ในการใชบั้ตรเครดตินี�ทําการทดลองระบบนั�น จะไมม่อีเีมลย์นืยันการชําระเงนิไปยังรา้นคา้

9/5 The Synchronize, Soi Ratchada 18, Ratchadaphisek Rd.,Huaykwang, Bangkok 10320, Thailand  

ซึ�งลกูคา้สามารถเลอืกที�จะกลับไปยังเว็บไซต ์เพื�อแกไ้ข
นี- รา้นคา้สามารถกําหนดไดว้า่จะใหแ้สดงผล

จะมกีารเก็บขอ้มลูลกูคา้ที�เคยทําการจองหอ้งพักแลว้เอาไวใ้ห ้ซึ�งถา้เป็นลกูคา้เกา่สามารถ Sign In ดว้ย 
หรอืหากเป็นลกูคา้ใหม่กส็ามารถลงทะเบยีนขอ้มลูตา่งๆ ไดเ้ชน่กนั  

เพื�อใหล้กูคา้กรอกพรอ้มกบัตั -ง Password ใน

เมื�อกรอกขอ้มูลสว่นตัวเรยีบรอ้ยแลว้ระบบกจ็ะสรปุชื�อผูเ้ขา้พัก วันเวลา สถานที�พักทั -งหมดอกีครั -ง หากลกูคา้ยนืยันการสั�งซื-อ 

มหีมายเลขบัตรเครดติเพื�อใชใ้นการทดสอบการทํางานของระบบ
ตลอดจนเหน็การทํางานของระบบ 

ระบบจะทําการตรวจสอบขอ้มูลบัตรเครดติ และแจง้ผลการ
จะไมม่อีเีมลย์นืยันการชําระเงนิไปยังรา้นคา้ 


