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CUSTOMER PROFILE

Customer Name: Chateau de Khaoyai Hotel

Industry : Hotel and Resort

Area: approximately 200 Rai

Location: Nakornratchasima, Thailand

BACKGROUND

Chateau de Khaoyai Hotel is located in Tambon Moosi, 
Pakchong District, Nakornratchasima, Thailand. It is situated 
near to Khaoyai National Park. In this hotel, there are more 
than 10  buildings with several types of room to support the 
guest. The design of each building are different which are 
a normal room (for 2-3 people), a private single house, fitness, 
swimming pool, dining room, glocery and the meeting room.

CUSTOMER REQUIREMENT

Chateau de Khaoyai hotel want to provide convenience 
to the guest with the excellent wireless network connection 
system. The signal must be cover everywhere in the hotel 
which are more than 10 buildings, fitness, swimming pool 
and widely surrounding area. The guest must be able to 
use an internet anywhere in the hotel. Moreover, the system 
must be support more than 400 devices in the same time. 
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• Centralize Management

 Able to control and manage the access point easily by using 

 the program at only one point and able to generate the 

 passcode voucher to the guest for internet access. 

• Captive Portal 

 Able to create the log in page that ask for username and 

 password for authentication to the network which is able to 

 change the style. According to the image of the hotel.

SOLUTION

TP-Link Enterprise Thailand has been sent the technical staff 
for consulting, suggestion and survey the location for the 
access point in every building. For the best efficientcy signal 
coverage area, this hotel should be use 52 access points and 
the position of AP depends on each building’s pattern.

For the installation in all 10 buildings, we will perform 
fiber optic wiring from switch to the server room in each 
building. Then perform the Ethernet (LAN) wiring to the 
EAP320 in each piont in the building

EAP320 x 52 ตัว 

EAP Controller

Router

Chateau de Khaoyai Hotel can provide an excellent 
internet service to the guest. The Wi-Fi signal are available 
everywhere in the hotel. The administrator has a centralize 
management to manage all EAP320 device that installed 
in several point of the hotel’s area. Able to generate the
voucher passcode to the guest for internet accessing.
For the internet system, the user was satisfied with the 
a smoothly watching the online VDO, Youtube or the 
excellent data transfering.

  

SUMMARY



ระบบเครือขายโรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ จังหวัดนครราชสีมา
โดยบริษัท ทีพี-ลิงค เอ็นเตอรไพรส (ประเทศไทย) จำกัด

ลักษณะสถานที่

ชื่อหนวยงาน/องคกร : โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ

ประเภท : โรงแรมและบานพักตากอากาศ

ขนาดพื้นที่ : ประมาณ 200 ไร

ลักษณะทั่วไป

โรงแรมชาโต เดอ เขาใหญ   ตั้งอยูที่ ตำบลหมูสี อำเภอปากชอง 
จังหวัดนครราชสีมาใกลกับอุทยานแหงชาติเขาใหญ โรงแรมแหง
นี้ประกอบไปดวยอาคารตางๆ ประมาณ 10 อาคาร ซึ่งเปนหอง
พักในแบบตางๆ   เพื่อตอบโจทยไลฟสไตลของผูเขาพัก  โดยใน
แตละอาคาร  จะมีการออกรูปแบบลักษณะอาคารที่แตกตางกัน
ซึ่งมีตั้งแต หองพักสำหรับผูเขาพักทั่วไป  2-3 คน   หองพักแบบ
บานเดี่ยวสวนตัวอาคารฟตเนต หองอาหารและรานคารวมไปถึง
หองจัดประชุม หรือสำหรับทำกิจกรรมสัมมนาดวย

ความตองการของลูกคา

ชาโต  เดอ  เขาใหญ  มีความตองการใหผูเขาพักสามารถใชบริการ
ระบบเครือขายไรสายไดอยางดีเยี่ยม  ในทุกๆ อาคาร มากกวา 10
อาคาร  รวมไปถึงพื้ืนที่บริเวณอาคารที่เปนฟตเนต หรือ แมกระทั่ง
ริมสระวายน้ำโดยสัญญาณจะตองครอบคลุม สามารถเลนอินเตอร
เน็ตไดจากทุกๆ พื้นที่ของโรงแรม โดยระบบจะตองสามารถรองรับ
ผูใชงานไดมากกวา 400 อุปกรณ 
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• การจัดการผานศูนยกลาง (Centralize Management)

 สามารถควบคุมและจัดการ  Access Point ตางๆ  ไดอยางงาย  

 โดยผานโปรแกรมที่ถูกติดตั้งไว เพียงจุดเดียว  และตองสามารถ

 ทำคูปองรหัสผาน (Voucher) เพื่อสำหรับแจกใหผูเขาพักสำหรับ

 ใชงานอินเตอรเน็ต

• หนาตางเขาสูระบบการใชงาน (Captive Portal) 

 มีหนาตางเพื่อกรอกรหัสผานสำหรับการเขางานอินเตอรเน็ต ซึ่ง

 สามารถเปลี่ยนรูปแบบใหสวยงาม ตามภาพลักษณของโรงแรม

โซลูชั่น (Solution)

ทีพี-ลิงค (ประเทศไทย) ไดสงเจาหนาที่ฝายเทคนิคไปใหคำปรึกษา
และสำรวจการวางตำแหนง Access Point ในทุกๆ อาคาร เพื่อให
การใชงานที่มีประสิทธิภาพ  โดยระบบทั้งหมดของโรงแรมแหงนี้จะ
ใชงาน AP ทั้งสิ้น 52 ตัว  โดยแบงไปตามลักษณะของแตละอาคาร
ดังนี้

ในการติดตั้งทั้ง 10 อาคารนั้น จะทำการเดินสายไฟเบอรออฟติก
จากสวิตซบริเวณหองเซิรฟเวอรไปยังอาคารตางๆ จากนั้นจึงเดิน
สายแลนไปยังอุปกรณ EAP320 ตำแหนงตางๆ ภายในอาคาร

EAP320 x 52 ตัว 

EAP Controller

Router

โรงแรมนี้สามารถใหบริการอินเตอรเน็ตแกผูเขาพักไดเปนอยางดี
ในทุกๆ พื้นที่ที่มีการใหบริการ Wi-Fi  ดวยอุปกรณ EAP320  ที่
ไดติดตั้งทั่วทั้งพื้นที่ของโรงแรม  โดยผูดูแลสามารถบริหารจัดการ
อุปกรณตาง ๆ  ไดงายจากศูนยกลาง   และสามารถจัดทำคูปอง
ไดเอง เพืื่อสำหรับแจกใหผูเขาพัก  สามารถใชงานอินเตอรเน็ตได
ในสวนของระบบอินเตอรเน็ตนั้น  สามารถใชงานไดอยางราบรื่น
รับ-สงอีเมล ดูวิดีโอออนไลน ยูทูป ไดอยางดีเยี่ยม

สรุป (SUMMARY)


