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Full Content Review

รวมรูปหอ้งพกั หอ้งอาหาร กิจกรรมในโรงแรม และสิ�ง
อํานวยความสะดวกอื�นๆ เพื�อโปรโมตจุดเดน่ของโรงแรม

นาํเสนอจุดเด่นของโรงแรมคุณ

รวมไอเดยี คาเฟ� รา้นอาหาร สถานที�ท่องเที�ยวต่างๆ
บรเิวณใกล้โรงแรม รวมถึงมรีปูที�พกัอยูใ่นทรปินี�ดว้ย เพื�อ
ใหแ้ขกที�เขา้พกัทราบวา่กิจกรรมที�สามารถแพลนเดนิทาง
ท่องเที�ยวใหเ้หมาะกับบรเิวณที�เขา้พกั

นาํเสนอทริป 1 วัน

รวีวิคอนเทนต์เต็มรปูแบบเพื�อเสรมิจุดขายที�พกั



Lifestyle Content

เทรนดก์ารท่องเที�ยวเพื�อใหก้ระตุ้นใหล้กูค้าเกิดการจองหอ้งพกั
ตัวอยา่งเชน่ รวมไอเดยีการแต่งตัวไปทะเล เป�ดกระเป�าไอเท็มทรปิดาํนํ�า
รวบคาเฟ�ถ่ายรปูสวยในตัวเมอืง รวมจุดชมววิบนภเูขา

ไลฟสไตล์ (LIFESTYLE)

นาํเสนอแพจเกจโปรโมชั�นที�โรงแรมกําลังจดัอยู ่เพื�อเกิดการจองตรง
มากขึ�น

เรียลไทม์ (REALTIME)

เพื�ออัพเดตขา่วสารและเทรนดป์�จจุบนั



Special Moment
Content

นาํเสนอรปูภาพพนกังานหรอืทีมงานของ
โรงแรมกําลังทํากิจกรรมต่างๆ ในที�พกั

YOUR STAFF IN ACTIONS

แชรป์ระสบการณค์วามสขุของลกูค้าที�เขา้มา
พกัในโรงแรมของคณุ พรอ้มภาพประทับใจใน
ระหวา่งการเขา้พกั

CUSTOMER REVIEWS



Online Voucher
Sales Boost
จดัทําคปูอง Voucher แพก็เกจหอ้งพกัและ
กิจกรรมต่างๆ ในที�พกั พรอ้มราคาสดุพเิศษ
เพื�อนาํไปโปรโมตบนกลุ่มการท่องเที�ยวและ
โรงแรม ทางชอ่งทางแพลตฟอรม์ออนไลนต่์างๆ
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1 Online Voucher Sales Boost

ดงึจุดเดน่ของโรงแรมมาโปรโมต

นาํเสนอเทรนดใ์หม่ๆ  เพื�อใหเ้กิดความสนใจในโรงแรม

นาํเสนอ HERO ของโรงแรม ไมว่า่จะเป�นแขกผูเ้ขา้พกั หรอืทีมงานของโรงแรม

กระตุ้นการจองตรงดว้ยการสรา้งคปูองแพก็เกจ 
และโพสชอ่งทางออนไลนเ์พิ�มโอกาสการมองเหน็ โดยสมาชกิกวา่ 500,000 คน

shared on.. 
Facebook page
Instagram account

The change comes with the power of Social Media

boostboostboostSocial Media



Combo Pack:               2,999.-

Rate Card

Facebook Boost:              

Instagram Boost:              1,999.-

2,599.-
7 days subscription

7 days subscription

7 days subscription

boostboostboost

boostboostboost

boostboostboost+++



Content Templates



#1 Into the Woods

"Hotel's Name" อยู ่Location ใกล้ๆกรงุเทพฯนี�เอง เหมาะแก่การมาสดูกลิ�น
ธรรมชาติ กลิ�นไอดนิ ใครตามหาความทุ่งนา ความลําคลอง ตื�นขึ�นมาเจอสเีขยีว
สบายตา เชญิอ่านต่อเลยค่าา
 
อธบิายห้องพกัรวม รสีอรท์ลับของเรา มแีบง่เป�นหอ้งพกัววิสระนํ�า กับววิทุ่งนา
ทกุๆหอ้งจะมชีื�อเก๋ๆ ซึ�งวนันี�เราจะมาเป�ดหอ้งโซนนากัน! บา้นพกัอยูใ่นรปูแบบ
บา้นทรงไทยติดแอร ์มาแล้วไดร้ปูฟ�ลวนิเทจ คลูๆ ลยุๆ พกับา้นไมน้ะแก แต่เบื�อง
หลังคือสะดวกสบายมาก หอ้งนอน หอ้งอาบนํ�า facility ครบ

จุดเด่นที�ไมพู่ดถึงไมไ่ดค้งจะเป�นเรื�องววิหลักล้าน เป�ดประตหูอ้งพกัมาจะเจอทุ่ง
กวา้ง สระบวั กระท่อม เสยีงเครื�องวดินํ�า เสยีงนก เสยีงลม รวมกันแล้วคือดมีาก
วา่งๆแนะนาํมาพกัสายตา พกัสมอง พกัหวัใจนาจา

บรกิารอื�นๆ ตื�นเชา้มาพบเจออาหารเชา้ดงีาม เสริฟ์เป�นป�� นโตวางหนา้หอ้งเลยค่า
กับขา้วแต่ละชั�นเราเลือกไดเ้องดว้ยนะ มนัคิ�วมากๆ คือไมไ่ดเ้หน็ป�� นโตมานานมาก
แล้ว นี�นั �งแงะอยูน่านกวา่จะเป�ดได ้555

การเดินทางอาจต้องเขา้ซอยหนอ่ย แนะนาํรถสว่นตัวเป�ดกเูกิ�ลแมพ แล้วขบัตาม
มาเลย ใครสโลไลฟ�หนอ่ยนั�งรถไฟ หรอืรถตู้มาถึงหนา้ที�พกัไดเ้ลยค่ะ

สอบถามเพิ�มเติม INBOX facebook: CONTACT, Line: CONTACT 

#HASHTAG #รวีวิอยุธยา #รวีวิที�พกัอยุธยา #ที�เที�ยวใกล้กรงุเทพ #เที�ยว
อยุธยา #นั�งรถไฟเที�ยว

Full Content Review



"Hotel's Name" อยู ่Location บรรยากาศหอ้งพกัสดุโรแมนติกมาพรอ้ม
หอ้งอาหาร Rooftop ววิใจกลางเมอืง ใหคู้่รกัไดม้าสวทีกันในวนัหยุดยาวนี�!
 
อธบิายห้องพกัรวม โรงแรมตกแต่งสไตล์โมเดริน์ดว้ยเฟอรน์เิจอรส์หีวานคมุ
ธมี ตั�งแต่แผนกพนกังานต้อนรบั ในหอ้งพกั จนถึงหอ้งอาหารบน Rooftop
ของโรงแรม

จุดเด่น แพก็เกจหอ้งพกัมาพรอ้มกับ Highlight มื�ออาหารเยน็สดุพเิศษ
บรรยากาศโรแมนติก มทัี�งอาหารเรยีกนํ�ายอ่ย มื�อหลัก และจบท้ายดว้ยของ
หวาน พรอ้ม cocktail จดัสรรโดยเชฟชื�อดงัของโรงแรม

บรกิารอื�นๆ ในหอ้งพกัมสีิ�งอํานวยความสะดวกครบครนัไมว่า่จะเป�นเตียงขนาด
ใหญพ่เิศษ และอ่างอาบนํ�า rain shower ถือเป�นการพกัผอ่นวนัหยุดที�แท้จรงิ

การเดินทาง โลเคชั�นหาง่ายมาก ใกล้ BTS ใจกลางกรงุเทพ หากขบัรถมามี
บรกิาร valet parking อีกดว้ย

สอบถามเพิ�มเติม INBOX facebook: CONTACT, Line: CONTACT 

#HASHTAG #รวีวิที�พกัเป�ดใหม ่#รวีวิที�พกักรงุเทพ #ที�เที�ยวในกรงุเทพ
#rooftopกรงุเทพ #โรงแรมกรงุเทพ

#2 Valentine Sweeties
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"Hotel's Name" อยู ่Location ใครกําลังหาหอ้งพกัสาํหรบัปารตี์�กับแก๊งค์
เพื�อนซี� ขอแนะนาํที�พกัเป�ดใหม ่จุดเชค็อินตีมสสีวยถ่ายรปูไดร้วัๆที�นี�เลยค่าา

อธบิายห้องพกัรวม โรงแรมขนาดใหญต่กแต่งสไตล์มนิมิอล มพีื�นที�สว่นกลาง
กวา้งขวางใหส้งัสรรค์กับกลุ่มเพื�อน พรอ้ม Facility สิ�งอํานวยความสะดวกครบ
ครนั ทั�งสระนํ�า หอ้งฟ�ตเนส ลานกิจกรรม ถือวา่มาที�เดยีวจบ! มกิีจกรรมในทํา
ตลอดวนัตลอดคืนแนน่อน

จุดเด่น ที�พกัมหีลายมุมถ่ายรปูสวย เขา้พกัแถมไดร้ปูลง Social Media รวัๆ ไม่
จบเท่านี� ยงัมบีรกิารถ่ายรปูโดยโดรนจากมุมสงู ไดร้ปูแก๊งค์เพื�อนครบๆ รบัรอง
วา่ถกูใจ

บรกิารอื�นๆ กิจกรรมกลางวนัจบ ชว่งดกึมพีื�นที�ใหป้ารตี์�กันยาวๆตลอดคืน
พรอ้มเครื�องเสยีงสรา้งบรรยากาศ และมกิเซอรห์ลากหลายใหเ้ลือกตามความ
ชอบแต่ละคนเลยค่ะ

การเดินทาง เดนิทางโดยรถสว่นตัวง่ายๆ สามารถเป�ด Google Map ตาม
โลเคชั�นไดเ้ลย 

สอบถามเพิ�มเติม INBOX facebook: CONTACT, Line: CONTACT 

#HASHTAG #รวีวิที�พกัเป�ดใหม ่#รวีวิที�พกักรงุเทพ #ที�เที�ยวในกรงุเทพ #โปร
ที�พกั #โรงแรมกรงุเทพ

#3 Cool Kids
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"Hotel's Name" อยู ่Location บา้นพกัตากอากาศสดุหรบูรรยากาศเงียบสงบ
เหมาะกับทั�งครอบครวั คู่รกั และเพื�อนซี�ที�กําลังหาสถานที�พกัผอ่นในวนัหยุด หอ้ง
พกัสวย บรกิารสภุาพประทับใจ

อธบิายห้องพกัรวม บา้นพกัระดบั 5 ดาวตกแต่งดว้ย Interior หรเูนน้ลายไทย
เพิ�มความรม่รื�นดว้ยเฟอรน์เิจอรจ์ากไมธ้รรมชาติ และต้นไมส้เีขยีวรายล้อมรอบ
บรเิวณที�พกั 

จุดเด่น ในแต่ละบา้นพกั มสีระนํ�าสว่นตัวขนาดใหญ่ และแบง่โซนสาํหรบัเดก็เล็ก
พรอ้มพื�นที�ทํากิจกรรมบรเิวณรอบสระนํ�า มเีครื�องดื�มหลากหลายประเภทใหเ้ลือก
และมบีรกิารนวดผอ่นคลายอโรมา่แบบสว่นตัว เลือกกลิ�นนํ�าหอมไดต้ามความ
ชอบ 

บรกิารอื�นๆ หอ้งอาหารของเรามเีชฟระดบัมชิลิน 2 ดาวมารงัสรรค์เมนสูดุพเิศษ
signature dish ตามใจเชฟในแต่ละวนั และมโีซน International Buffet อาหาร
จากหลากหลายมุมโลกมารวมกันไวที้�นี�

การเดินทาง สามารถเดนิทางโดยรถสว่นตัว และจอดรถดว้ยบรกิาร Valet
Parking และยงัมบีรกิารรบัสง่ถึงสนามบนิ (Airport Transfer) อีกดว้ย

สอบถามเพิ�มเติม INBOX facebook: CONTACT, Line: CONTACT 

#HASHTAG #รวีวิที�พกัสมุย #รวีวิที�พกัพูลวลิล่า #ที�เที�ยวเกาะสมุย #โปรที�พกั
#โรงแรมหรู

#4 Luxurious Simplicity

Full Content Review



Lifestyle Review

#example: 
in beach area
เป�ด 6 ไอเดยี ชุดวา่ยนํ�าเที�ยวทะเล

หนา้รอ้นแบบนี�เหมาะกับการเที�ยวทะเลที�สดุ! วนันี� Hotel's
Name จะมาแนะนาํชุดวา่ยนํ�าที�กําลังฮิต สาวๆ คนไหนมแีพ
ลนกําลังจะไปเที�ยวทะเล หรอืกําลังตามหาที�เที�ยววนัหยุดนี�
อ่านต่อเลยค่า

1.บกิินี�ตัวจิ�ว นบัวา่เป�นชุด Basic ที�สาวๆต้องม ีไมว่า่จะเป�น
แบบสเีรยีบสไตล์มนิมิอล หรอืมลีายนา่รกัๆ ก็เป�นไอเท็มที�ฮิต
ตลอดกาล

2.ชุดวา่ยนํ�าลายเสอืต่างๆ ก็ไมเ่คยเอ๊าท์! เสอืดาว เสอืโครง่ สี
เขม้สอ่ีอน ใสแ่ล้วกลายเป�นแมเ่สอืดาว เพิ�มความเซก็ซี�เบาๆ

3.ชุดสาํหรบัสาวหวานสไตล์นา่รกัเพิ�มลกูเล่นดว้ยดเีทลโบว์
หรอืเชอืกมดั ใสแ่ล้วเพิ�มความแบว๊ หวานไปทั�งทะเล

4.ชุดวา่ยนํ�าสาํหรบัสาวใสๆกันต่อ ดว้ยดเีทลระบายๆ ชว่งบน
หรอืชว่งล่าง ใสแ่ล้วไมโ่ป� แถมเพิ�มความหวานแบบใสๆ ให้
สาวๆ ขี�อายกันดว้ยนะ

5.วนัพชี เป�นอีกหนึ�งไอเท็มติดตู้ ชุดวา่ยนํ�าชิ�นเดยีว นอกจาก
จะ match ง่ายๆกับหมวกหรอืกระเป�า ยงัใสแ่ล้วผอมเพรยีว
แนน่อน

6.จบกันที�ชุดวา่ยนํ�าสสีนัสดใส ใสแ่ล้วเป�นสาวขี�เล่น ถ่ายรปู
ออกมาไดภ้าพสสีวยๆพรอ้มเชค็อินลง social เลย

สาวๆที�เตรยีมชุดวา่ยนํ�ากันพรอ้มแล้ว อยา่ลืมมาเชค็อินที�
หาดสว่นตัวของ Hotel's Name มพีื�นที�นั �งบรเิวณชายหาด
พรอ้มพรอ็พถ่ายรปูแนน่ๆค่า 



#example: 
on hills and mountains

เชค็ลิสต์ 6 ไอเท็มใสส่วยรบัลมหนาว

.

.

Lifestyle Review



#example: 
surrounded with flower farms 

แจกพกัิด สวนดอกไมด้ัง จุดเชค็อินยอด
ฮิตเชยีงใหม่

.

.

.

Lifestyle Review



Customer of the Week!
Hotel's Name ขอขอบคณุ Customer's
Name และครอบครวั ที�เขา้พกัในโรงแรมของ
เรา พรอ้มไดม้โีอกาสชมิอาหารจานพเิศษ
signature dish โดยเชฟของโรงแรมค่ะ ;)

Special Moments

#1: Customer Moment



OUR HERO!
วนันี�รา้นคาเฟ�ของเราเป�ดแล้ว! Hotel's Name
และทีมพนักงานพรอ้มที�จะเสริฟ์เครื�องดื�มเยน็ๆ
และขนมหวานอบใหม่ๆ  ใหกั้บแขกผูเ้ขา้พกัทกุ
ท่านค่า มาชมิขนมกันได้ที� Hotel's Name

#2: Staff Moment

Special Moments



Vouchers


