
เราเทีย่วด้วยกัน เฟส 3
กระตุ้นเศรษฐกิจ 2564
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คู่มือการใช้งาน
ภาคประชาชน



เราเทีย่วด้วยกัน เฟส 3

1. ภาพรวมโครงการ

● ลงทะเบียนเพื่อรับสิทธิ

● การเข้าร่วมโครงการ “เราเท่ียวด้วยกัน เฟส 3”

3. การยืนยันตัวตนเพ่ือใช้งาน แอปฯ เป๋าตัง

4. การยืนยันตัวตนเพ่ือใช้งาน G Wallet

2. วิธติีดต้ัง แอปฯ เป๋าตัง

5. การใช้สิทธิโครงการ เราเทีย่วด้วยกัน เฟส 3

6.  การผูกบัญชกีรุงไทย และ วิธกีารเติมเงิน



เราเทีย่วด้วยกัน เฟส 3

โครงการทีร่ฐับาลจัดข้ึนเพ่ือกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชน ผ่านการท่องเทีย่วภายในประเทศ 
ช่วยเพ่ิมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจทีเ่กีย่วเน่ือง สนับสนุนการสรา้งงานและฟื้ นฟู
เศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

คุณสมบัติของผู้เข้ารว่มโครงการ

1. มบีัตรประจ าตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2.อายุต้ังแต่ 18 ปีบรบูิรณ์ขึ้นไป

3. ประชาชนทีเ่คยเข้ารว่มโครงการ เราเทีย่วด้วยกัน เฟส 1 ,2 

สิทธิประโยชน์ทีจ่ะได้รบั
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ขั้นตอนการลงทะเบียนโครงการ เราเทีย่วด้วยกัน เฟส 3 

- ลูกค้าท่ีเคยลงทะเบียนเราเท่ียวด้วยกัน เฟส 1, 2 แล้วไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
- ลูกค้าท่ีไม่เคยลงทะเบียนเราเท่ียวด้วยกันต้องลงทะเบียนใหม่

-confidential-

ลงทะเบยีนเข้ารว่มโครงการ รบัข้อตกลงและเง่ือนไข
โครงการ

กรอกข้อมูลส่วนตัว กรอก OTP ระบบตรวจสอบข้อมูล
และแจ้งผลการลงทะเบยีน

ระบบแจ้งผลลงทะเบียน
ผ่านทาง SMS



5

1 2 3 4

ติดต้ังแอปฯ “เป๋าตัง”
ผูก G Wallet เพื่อรับสิทธิ
ตามโครงการ

5

*ประชาชนควรเติมเงินเข้า G Wallet
ก่อนช าระค่าท่ีพัก

ภาพรวมการเขา้รว่มโครงการ เราเทีย่วด้วยกัน เฟส 3

ประชาชน ติดต่อ โรงแรม
โดยตรงเพื่อจองท่ีพัก

โรงแรม ตรวจสอบ เง่ือนไข 
และตรวจสอบห้องว่าง
ผ่านทาง “ถุงเงิน”

ประชาชนรับการ แจ้งเตือน
ช าระเงินค่าท่ีพัก 60% 
ผ่าน G Wallet ”เป๋าตัง”

* หากไมไ่ด้ช าระเงินส าเรจ็
ภายในเวลา 23.59 น.ของวันที่ท าการจอง

ระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมติั

เช็คอิน ณ โรงแรม เมื่อถึงวันเข้าพัก
- สแกน QR เชค็อินบนแอปฯเป๋าตัง
- สแกนหน้าบนแอปฯถุงเงิน
- รบัคปูองอาหาร/ท่องเท่ียว 600 บ.
- คปูองจะได้รบัหลัง 17.00 น. ของวันเชค็อิน

* ไมส่ามารถเชค็อินโรงแรม หรอืใชจ่้ายคปูอง
อาหาร/ท่องเท่ียว กับรา้นที่อยู่จังหวัดเดียวกัน

กับทะเบยีนบา้นได้

*ประชาชนต้องจองที่พัก
ล่วงหน้าก่อนเดินทาง 7 วัน

-confidential-

1



ลิงค์ส าหรบัดาวน์โหลดแอปฯ เปา๋ตัง

เปดิแอปฯ APP Store

พิมพ์ค้นหา "เป๋าตัง" ในช่องค้นหา

1

2

3

รองรบัโทรศพัท์ iPhone ทีม่ ี iOS 9.0+ ขึน้ไป

รองรบัโทรศพัท์ทีใ่ช ้Android 5.0+ ขึน้ไป

เลือก "GET"

หรือ Google Play หรือ Play Store

หรอื เลือก "ติดต้ัง"

การติดต้ังแอปฯ เป๋าตัง เวอรช์นั 11 ขึน้ไป -confidential-



การยืนยันตัวตนเพื่อใช้งาน 

แอปฯ เป๋าตัง



1

8

2 4 653

ยินยอม KYC consent

* ลูกค้าต้องยินยอมเท่านั้น

เตรยีมถ่ายบตัรประชาชน กรอกหมายเลขบตัร
ประชาชนและเบอรโ์ทรศพัท์

กรอกข้อมลูบตัรประชาชนกรอกรหัส OTPถ่ายรูปบตัรประชาชน

ลงทะเบียนเป๋าตัง (ส าหรับลกูค้าใหม)่

7

เลือกวิธีการยืนยันตัวตน

A

B
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7 8

เลือกวิธีการผู้บญัชเีป็น 
“แอปฯ Krungthai NEXT”

ระบุรหัส PIN 
Krungthai NEXT 

119

ด าเนนิการบนแอปเป๋าตัง

เข้าสู่ Krungthai NEXT

* ลูกค้าต้องใชบ้ญัช ีKrungthai NEXT ท่ีมหีมายเลขบตัรประชาชนเดียวกับแอปฯเป๋าตัง

10

กดปุ่มด าเนินการ
บนแอปฯเป๋าตัง

ลงทะเบียนเป๋าตัง (ส าหรับลกูค้าใหม)่

กรอกรหัส OTP* 
*OTP จะถูกส่งไปท่ีเบอร์

โทรศัพท์
ท่ีผูกกับ Krungthai Next 

กรณยีืนยันตัวตนด้วยบญัช ีKrungthai Next A

A

ยืนยันรหัส PINต้ังค่ารหัส PIN

12 13
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เตรยีมสแกนใบหน้า 
สแกนใบหน้า

*สามารถข้ามได้หากโทรศพัท์ไมม่ี
กล้องหน้า/ช ารุด

ยืนยันรหัส PINต้ังค่ารหัส PIN

7 8 10 119

ลงทะเบียนเป๋าตัง (ส าหรับลกูค้าใหม)่
กรณยีืนยันตัวตนด้วย การสแกนใบหน้า

B

เลือกวิธีการยืนยันตัวตน
“สแกนใบหน้า”

B
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เปิดใช้งานระบบสแกน
ใบหน้า หรือ สแกนลายนิ้วมือ

ลงทะเบียนเป๋าตัง (ส าหรับลกูค้าใหม)่

ยอมรับ เง่ือนไขการใช้งาน  
แอปฯเป๋าตัง และรับ KTB consent 

* ลูกค้าต้องยอมรับเท่านั้น

ขณะระบบตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้งาน
จะพบข้อความบนการ์ดว่า 
“ก าลังตรวจสอบข้อมูล”

เลือก"ตรวจสถานะลา่สดุ"
เพื่อตรวจสอบผลกายนืยนั
ตัวตนใชแ้อปฯ เปา๋ตงั

หากลงทะเบียนส าเร็จ
จะแสดงการ์ด Wallet ดังภาพ

เพ่ือให้สมัครใช้บริการ

กรณลีงทะเบยีนส าเรจ็กรณลีงทะเบยีนไมส่ าเรจ็

ยืนยันตัวตนด้วยบัตร
ประชาชน หรือสแกน
ใบหน้าใหม่

น าบัตรประชาชนติดต่อ
สาขาเพ่ือท าการ DIP 
CHIP และยนืยนัตัวตน
ใหม่อกีครัง้ (กรณยีนืยนั
ตัวตนไม่ผา่นเกิน 10 ครั้ง)

ยืนยันตัวตนใหม่
อีกครั้ง

แอปฯดึงขอ้มูลการสมัคร
มาแสดงไม่ได้ช่ัวคราว กด
ลองใหม่อกีครั้งเพ่ือ 
Refresh

A

B

หลังจากด าเนินการใสร่หสั PIN  เปา๋ตัง 6 หลัก เรียบร้อยแล้ว จะพบขั้นตอนด าเนนิการดังต่อไปนี้
กรณียืนยันตัวตนด้วย
บัญชี Krungthai 
Next 
กรณียืนยันตัวตนด้วย
การสแกนใบหน้า



การยืนยันตัวตนเพื่อใช้งาน 

G Wallet
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เลือก "สมัครใช้บรกิาร" ข้อตกลงและเง่ือนไขผลิตภัณฑ์

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งาน G Wallet 
1 2 4 53

-confidential-

เตรยีมถา่ยบัตรประชาชน
ยินยอม การจัดการข้อมูล

ยืนยันตัวตน
ถ่ายบัตรประชาชน



-confidential-

ท่ีอยู่ตามบัตร
ประชาชน ท่ีอยู่ปจัจุบันกรอกข้อมูล

บัตรประชาชน ข้อมูลเพิ่มเติม

หมายเหตุ : กรณีไม่เคยกรอกข้อมูลมาก่อนจะขึ้นให้กรอกข้อมูลดังกล่าว

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งาน G Wallet 

6

ท่ีอยู่ท่ีท างาน

กรอกข้อมูล CDD

A

B

เลือกวิธีการยืนยันตัวตน

87
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ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งาน G Wallet 

ด าเนินการบนแอปเปา๋ตัง

เลือกวิธีการยืนยันตัวตน กดปุ่มด าเนินการบนแอป
ฯเป๋าตัง

ระบุรหัส PIN Krungthai 
NEXT เข้าสู่ Krungthai NEXT

กรอกรหัส OTP* 
*OTP จะถูกสง่ไปที่หมายเลขโทรศพัทท์ีผู่กกับ 

Krungthai Next

A

กรณยีืนยันตัวตนด้วย Krungthai NextA

8 9 1110 12



13 14 1615
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ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งาน G Wallet 

ตรวจสอบและยนืยนัข้อมูล

เม่ือสมัครส าเรจ็ การด์วอลเล็ต
จะค้างอยูห่น้า "ก าลังตรวจสอบ
ข้อมูล" เลือก "ตรวจสอบสถานะ
ล่าสุด" เพ่ือดูผลการสมัคร

หน้าจอเม่ือสมัคร G-Wallet 
ส าเรจ็ กดไปที่หน้าหลัก หน้าจอใช้สิทธิโครงการภาครฐั

กรณยีืนยันตัวตนด้วย Krungthai Next (ต่อ)A



9 10 12 1311
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8

ยืนยันตัวตนด้วยการ 

สแกนใบหน้า

ขั้นตอนการยืนยันตัวตนเพื่อใช้งาน G Wallet 

B

เลือกวิธีการยืนยันตัวตน
ตรวจสอบและยนืยนั

ข้อมูล

เม่ือสมัครส าเรจ็ การว์อลเล็ต
จะค้างอยูห่น้า "ก าลัง
ตรวจสอบข้อมูล" เลือก 

"ตรวจสอบสถานะลา่สุด" เพื่อ
ดูผลการสมัคร

หน้าจอเม่ือสมัคร G-
Wallet ส าเรจ็ กดไปที่

หน้าหลัก

หน้าจอใช้สิทธิ
โครงการภาครฐั

กรณยีืนยันตัวตนด้วย การสแกนใบหน้า B



การใช้สิทธิโครงการ เราเทีย่วด้วยกัน เฟส 3
ผา่นแอปฯเปา๋ตัง G Wallet 
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การใช้สิทธิโครงการ เราเทีย่วด้วยกัน เฟส 3

1 2 3

เลือก Banner เราเทีย่วด้วยกนั
กดปุ่ม ใช้สิทธิ

กดยอมรบัเง่ือนไขและรบัสทิธิ
*กดยอมรบัท้ังลูกค้าใหมแ่ละลูกค้าปจุัจบัน

ที่เข้ารว่มโครงการเราเที่ยวด้วยกัน

แสดงรายการสทิธิทีใ่ชไ้ป
*จ านวนสิทธิที่แสดงไมเ่ทา่กัน

ข้ึนอยูกั่บสิทธิทีใ่ช้ไปของแต่ละบุคคล

กรณลีกูคา้ใหมท่ีย่งั
ไมไ่ด้ลงทะเบยีน

เขา้รว่มโครงการเราเทีย่วด้วยกนั

-confidential-



น าบตัรประชาชน
ไปท าการยนืยนัตัวตน

(ATM/สาขา ธ.กรุงไทย)

กรณีผู้ใช้งาน G Wallet  แต่ยังไม่ได้มีการ Dipchip/Krungthai NEXT/Face to 
Face

การใช้สิทธิโครงการ เราเทีย่วด้วยกัน เฟส 3

เลือก Banner เราเทีย่วด้วยกนั
กดปุ่ม ใช้สิทธิ

กดปุม่ ยอมรบัเง่ือนไขและรบัสิทธิ
*กดยอมรบัเง่ือนไขเพื่อเข้ารว่มโครงการ

เราเที่ยวด้วยกัน

หน้าหลักโครงการ เราเทีย่วด้วยกนั
*หลังจากด าเนินการยนืยนัตัวตันเรยีบรอ้ยแล้ว

1 2 3 4



21

1 2 4 53 6

ลกูคา้ได้รบั Notification 
เมื่อท าการจองกบัโรงแรม

กด ใช้สิทธิ เพื่อดรูายละเอยีด
การจองและช าระเงิน*

กดป ุ่ม ตรวจสอบรายการ
ช าระเงิน

ตรวจสอบความถกูต้อง 
กด ถัดไป

กด ยืนยันการช าระเงิน

* เมื่อระบบส่ง Notificaton แล้ว หากไม่มีการช าระเงิน
ภายในวันท่ีท าการจอง (23.59 น) ระบบจะยกเลิกการจองอัตโนมัติ

การใช้สิทธิโครงการ เราเทีย่วด้วยกัน เฟส 3 
การจองท่ีพักส าเร็จและช าระเงินค่าโรงแรม (หักส่วนลด 40%)

ระบุ PIN เป๋าตัง 6 หลัก บันทึกสลิป อัตโนมติั
กลับสูห่นา้ HOME ด้วย
ปุม่ กลับหนา้หลัก
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โปรดตรวจสอบรายการจองที่พักและช าระเงิน



2 เติมเงินผ่านบัญชี
ธนาคารกรุงไทย*

4 ใส่รหัส PIN 6 หลัก บันทึกสลิป
ท ารายการส าเร็จ

5 6ยืนยันการช าระเงิน31

กรณีมกีารผกูบญัชธีนาคารกรุงไทยบนแอปฯเป๋าตงั และจ านวนเงนิในบญัชตีอ้งเพยีงพอ
ลูกคา้จะสามารถท ารายการ Auto Top Up ได้

กรณีไม่ผูกบญัชกีรุงไทย เมือ่กดยนืยนั

ช ำระเงนิ จะแสดง Pop Up เพือ่เชญิชวน

ใหผู้กบญัชกีรุงไทยบนเป๋ำตงั
กรณีผูกบญัชกีรุงไทย แต่เงนิในบญัชไีม่พอ เมือ่กด

ยนืยนัช ำระเงนิ จะแสดง Pop Up เพือ่ใหก้ลบัไปท ำ

กำรเตมิเงนิ ในหนำ้หลกั G Wallet
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กรณีช าระเงินค่าแพ็กเกจท่องเท่ียวแล้วจ านวนเงินใน G Wallet ไม่เพียงพอ และต้องการเติมเงินอัตโนมัติ (Auto Top Up)

การใช้สิทธิโครงการ เราเทีย่วด้วยกัน เฟส 3 
การจองท่ีพักส าเร็จและช าระเงินค่าโรงแรม (หักส่วนลด 40%)

กดปุม่ ตรวจสอบ
รายการช าระเงิน

ตรวจสอบความ
ถูกต้อง กด ถัดไป

2,0002,000



การใช้สิทธิโครงการ เราเทีย่วด้วยกัน เฟส 3 
กรณี โดนยกเลิกท่ีพัก หรือ จองท่ีพักไม่ส าเร็จ

กรณ ีโรงแรมยกเลิก การจองทีพ่กั
*ลูกค้าจะได้รบั Notification  แจ้งเตือน

กรณ ีลกูคา้ไมช่ าระเงินคา่ทีพ่กั
ภายในระยะเวลาทีก่ าหนด

-confidential-

หมายเหต ุ การยกเลิกท้ัง 2 กรณีลูกค้าจะได้รับสิทธิคืน



การใช้สิทธิโครงการ เราเทีย่วด้วยกัน เฟส 3 
การเช็คอินโรงแรม (รับคูปองอาหาร/ท่องเท่ียว) 

เลือก เช็คอิน
*เพื่อรบัคูปองอาหาร/เทีย่ว

*1. ลูกค้าต้องลงทะเบยีนบนเว็ปไซด์
2.  ช าระเงินค่าโรงแรมมาแล้ว

แสดง QR Code แก่โรงแรม
เพื่อท าการเชค็อิน

ระบบสง่ คูปองอาหาร  ใหล้กูคา้
- 1 สิทธิ = 600 บ. ตามจ านวนคืนทีเ่ข้าพกั
- คูปองได้รบั ประมาณ 17.00 น. ในแต่ละวัน
- คูปองหมดอายุ 23.59 ของวันทีเ่ชค็เอ้าท์

1 2 4 53

สแกนใบหน้า กับโรงแรม
เพื่อท าการเชค็อิน
ผา่นแอปฯ ถงุเงิน

เลือก Banner เราเทีย่วด้วยกนั
กดปุ่ม ใช้สิทธิ

-confidential-



การใช้สิทธิโครงการ เราเทีย่วด้วยกัน เฟส 3 
การใช้คูปองอาหาร/ท่องเท่ียว (1/2)

1 2 4 53

เลือก Banner เราเทีย่วด้วยกนั
กดปุ่ม ใช้สิทธิ

กดป ุ่ม ใช้คูปอง
อาหาร/ท่องเทีย่ว

กดป ุ่ม สแกน QR เพื่อใช้คูปอง
ณ รา้นคา้ถงุเงินทีเ่ขา้รว่มโครงการ

สแกน QR ณ รา้นค้าถุงเงิน
ที่เขา้รว่มโครงการ

ตรวจสอบยอดช าระเงิน
และกด ถัดไป

-confidential-



6 7 98

สามารถช าระเงินได้ด้วย 
G Wallet เท่านั้น

ตรวจสอบความถกูต้อง 
และ ยนืยนัการช าระเงิน

ระบุ PIN เป๋าตัง 6 หลัก บันทึกสลิป อัตโนมติั
กลับสูห่นา้ HOME ด้วย
ปุม่ กลับหนา้หลัก

-confidential-

การใช้สิทธิโครงการ เราเทีย่วด้วยกัน เฟส 3 
การใช้คูปองอาหาร/ท่องเท่ียว (2/2)



การตรวจสอบรายการใช้คูปองอาหาร/ท่องเทีย่ว เราเทีย่ว
ด้วยกัน 

1 2 3

เลือกเมน ูรายการยอ้นหลัง เลือกใชจ้า่ยสทิธิเราเทีย่วด้วยกนั แสดงรายจา่ยสนิคา้/บรกิาร
*รายการยอ้นหลังตรวจสอบได้สูงสุด 3 เดือน

-confidential-



ข้ันตอนการท ารายการเล่ือนวันเข้าพัก
โครงการเราเท่ียวด้วยกันบนแอปฯเปา๋ตัง

-confidential-



เราเทีย่วด้วยกัน - รองรบัการเล่ือนวันเข้าพัก
-confidential-

1 2 3 4 5

ประชาชน ติดต่อ โรงแรม
เพื่อขอเล่ือนวันเขา้พัก

โรงแรม ตรวจสอบ เง่ือนไข 
และตรวจสอบห้องว่าง

โรงแรมท าการเล่ือนวันเขา้
พักผ่าน”ถงุเงิน”

ประชาชนรับการ แจ้งเตือน
เล่ือนวันเขา้พักผ่าน”เปา๋ตัง”

ประชาชนกด ยืนยัน เล่ือนวัน
เข้าพักผ่าน”เปา๋ตัง”

1

ภาพรวม การท ารายการเล่ือนวันเขา้พกัใหม ่โครงการเราเท่ียวด้วยกัน

หมายเหต ุ: ประชาชนต้องท าการยืนยนัตัวตน G Wallet บน แอปฯเป๋าตัง ส าเร็จเรียบร้อยแล้ว จึงสามารถเข้าไปท ารายการเล่ือนวันเขา้พกัได้ตามเง่ือนไขท่ีก าหนด



-confidential-

2.) คูปองท่ีหมดอายุแล้ว และ ยังไม่ได้เช็คอินมาก่อน 
(คปูองหมดอายุ)

1.) คูปองท่ียังไม่ถึงวันเข้าพกั 
(คปูองปุม่สเีขียว)

สถานะของคูปองท่ีสามารถท ารายการเล่ือนวันเข้าพกัได้ 

มี 2 สถานะเท่านั้น ได้แก่

*คปูองท่ีผา่นการเช็คอินเรียบร้อยแล้วจะไมส่ามารถแจ้งเล่ือนวันเขา้พกัได้

ตัวอย่าง สถานะของคปูองที่สามารถท ารายการเล่ือนวันเขา้พกัได้ 

ตัวอย่าง ข้อความบน Booking ท่ีสามารถท าการเล่ือนวันเข้าพักใหม่ได้

เราเทีย่วด้วยกัน - รองรบัการเล่ือนวันเข้าพัก



กดแถบเมนู ตรวจสอบ
เล่ือนวันเขา้พัก

ตรวจสอบข้อมลู
วันท่ีเข้าพักใหม่

รับการแจ้งเตือนเล่ือน
วันเข้าพักผ่าน “เปา๋ตัง”1 2 4

*สถานะของคปูองเปล่ียนไป
(เปล่ียนเป็นปุ่มสีเหลือง  - วันเข้าพักใหม่)

ข้ันตอนการท ารายการเล่ือนวันเข้าพักใหม่ โครงการเราเท่ียวด้วยกัน บนแอปฯ เป๋าตัง

เข้าแอปฯ เปา๋ตัง 
G Wallet เลือกหน้าหลัก

กดปุม่ ใช้สทิธิ บน Banner
สทิธิเราเท่ียวด้วยกัน3 5

โรงแรมต้องใช้ แอปฯ ถุงเงิน ท าการ

คีย์ข้อมูลเล่ือนวันเข้าพักให้เรียบร้อยก่อน

-confidential-

เราเทีย่วด้วยกัน - รองรบัการเล่ือนวันเข้าพัก



กรณีท่ียืนยันการเล่ือนวันเข้าพกัใหม่ ผ่านแอปฯเป๋าตัง

กดปุม่ ยืนยัน
เล่ือนวันเขา้พัก6 7 กดปุม่ ต้องการ

ยืนยันเล่ือนวันเขา้พัก

*สถานะของคปูองเปล่ียนไป
(เปล่ียนเป็นปุ่มสีเขียว  - วันเข้าพักใหม)่

8 ท ารายการยืนยนั
เล่ือนวันเขา้พักส าเร็จ

A

แสดง QR เช็คอิน กับ
โรงแรมเมื่อถึงวันเขา้พกั9

*ตรวจสอบวันเข้าพักใหมก่่อน
ท ารายการกดยืนยนั

-confidential-

เราเทีย่วด้วยกัน - รองรบัการเล่ือนวันเข้าพัก



-confidential-

กรณีท่ียกเลิกการเล่ือนวันเข้าพกัใหม่ ผ่านแอปฯ เป๋าตัง

กดปุม่ ยกเลิก
การเล่ือนวันเขา้พกั6 7 กดปุม่ ต้องการ

ยกเลิกเล่ือนวันเขา้พกั

*สถานะของคปูองเปล่ียนไป
(เปล่ียนเป็นปุ่มสีเขียว  - วันเข้าพักเดิม)

8 ท ารายการยกเลิก
เล่ือนวันเขา้พักส าเร็จ

แสดง QR เช็คอิน 
กับโรงแรมเมื่อถึงวันเขา้พกั9

B

เราเทีย่วด้วยกัน - รองรบัการเล่ือนวันเข้าพัก
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ตัวอย่าง หน้าจอแสดงขอ้ความแจ้งเตือนกรณีเลย ก าหนดการท ารายการเล่ือนวันเขา้พกั

ขออภัยค่ะ
ไม่สามารถท ารายได้ในขณะนี้กรุณา

ลองใหม่อีกคร้ังในภายหลัง

เราเทีย่วด้วยกัน - รองรบัการเล่ือนวันเข้าพัก



การผูกบัญชีกรุงไทย
บนแอปฯ เป๋าตัง
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การผูกบัญชีกรุงไทยบนแอปฯเป๋าตัง (1/2) 
-confidential-



การผูกบัญชีกรุงไทยบนแอปฯเป๋าตัง (2/2) 
-confidential-



การเติมเงินเข้า

G Wallet

-confidential-



สามารถท ารายการได้ 4 ช่องทางดังต่อไปนี้

ช่องทางการเติมเงินเข้า G Wallet
-confidential-

ตู้ ATM ธนาคารชัน้น า
ด้วยเมนูเติมเงิน/โอนเงิน e-Wallet พรอ้มเพย์

และระบุ G Wallet ID 15 หลัก

1 3 4
การเติมเงินด้วย QR Code 

ผ่าน Mobile Banking ธนาคารต่างๆ
สแกน QR พรอ้มเพย์ จากเป๋าตัง G Wallet  

การเติมเงินด้วย G Wallet ID
ผ่าน Mobile Banking ธนาคารต่างๆ

เมนูเติมเงิน/โอนเงิน e-Wallet พรอ้มเพย์  
และระบุ G Wallet ID 15 หลัก

การเติมเงิน G Wallet ผ่าน
บญัชธีนาคารกรุงไทยที่ผูกอยู่บน เป๋าตัง
ง่ายๆ แค่มบีญัชกีรุงไทย และผูกบนเป๋าตัง

2



การเติมเงิน G Wallet ด้วย Krungthai Next  สามารถท ารายการได้ 

2 ช่องทางดังนี้

1. เติมเงินผ่าน Banner Krungthai NEXT

การเติมเงินเข้า G Wallet ด้วย Krungthai NEXT (1/4)

เลือกเติมเงินเขา้ G Wallet

A

B

2. เติมเงินผ่านโลโก้กรุงไทย
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การเติมเงินเข้า G Wallet ด้วย Krungthai NEXT (2/4)

เติมเงินผา่น Banner
Krungthai NEXT

-confidential-

A

A การเติมเงิน G Wallet ผา่น Banner Krungthai NEXT

ระบุ หมายเลข 
G Wallet 15 หลัก
และระบุ จ านวนเงิน

ท ารายการส าเรจ็ 
บันทึกสลิป อัตโนมติั

ตรวจสอบรายการ
แล้วจงึกดยนืยนั

ระบุรหัส PIN 
Krungthai NEXT 

เข้าสู่ Krungthai 
NEXT

เป๋าตังเปิด NEXT บนอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ



เติมเงิน Krungthai Next  
ผ่านโลโก้กรุงไทย

เลือก แอปฯ Krugthai NEXT เลือก คัดลอก 
และ กดป่ ุมเปิดแอปฯ

การเติมเงินเข้า G Wallet ด้วย Krungthai NEXT (3/4)

xxx-xxxxxxxx-xxxx

-confidential-

B

2

1

B การเติมเงิน G Wallet ผา่น โลโก้กรุงไทย



กดคา้งเพื่อวาง หมายเลข 
G Wallet 15 หลัก
และระบุ จ านวนเงิน

ท ารายการส าเรจ็ และ
บันทึกสลิป โดยอัตโนมติั

เป๋าตังเปิด NEXT บนอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

เลือกเมน ู เติมเงิน เลือก  เติมเงิน G Wallet
ตรวจสอบรายการ
แล้วจงึกดยนืยนั ระบุ PIN NEXT

-confidential-

การเติมเงินเข้า G Wallet ด้วย Krungthai NEXT (4/4)

B การเติมเงิน G Wallet ผา่น โลโก้กรุงไทย



การเติมเงินเข้า G Wallet ด้วย บัญชกีรุงไทย 
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เลือกเติมเงินผา่น 
Banner บัญชกีรุงไทย

เลือก + เติมเงินเข้า G Wallet ระบุ จ านวนเงิน ตรวจสอบรายการ
แล้วจงึกดยนืยนั

ท ารายการส าเรจ็ และ
บันทึกสลิป โดยอัตโนมติั

ระบุ PIN เป๋าตัง



เลือก + เติมเงินเขา้ G Wallet เลือก กรุงไทย เลือก QR พรอ้มเพย์

สแกน QR  เพื่อเติมเงินทันที
หรอื กดบนัทึก

เพ่ือท าการเติมเงินในภายหลัง

การเติมเงินเข้า G Wallet : QR พรอ้มเพย์ (1/2) 
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ระบุ จ านวนเงิน
ตรวจสอบรายการ
แล้วจึงกดยืนยัน

ท ารายการส าเรจ็
และบนัทึกสลิป
โดยอัตโนมัติ

เป๋าตังเปิด NEXT บนอุปกรณ์โดยอัตโนมัติ

ระบุ PIN NEXTเลือก  สแกน
กดปุ่ม เปิดอัลบั้มรูป 
เพ่ือเลือก รูป QR Code

ทีเ่ก็บไว้
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การเติมเงินเข้า G Wallet : QR พรอ้มเพย์ (2/2) 



เลือก + เติมเงินเขา้ G Wallet เลือก กรุงไทย เลือก ตู้ ATM ระบบแสดงวีธกีารเติมเงินผา่นตู้ ATM

การเติมเงินเข้า G Wallet : Krungthai ATM (1/3) 
-confidential-
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การเติมเงินเข้า G Wallet : Krungthai ATM (2/3) 
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การเติมเงินเข้า G Wallet : Krungthai ATM (3/3) 
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เราเทีย่วด้วยกัน เฟส 3
กระตุ้นเศรษฐกิจ 2564


