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เราเที่ยวด้วยกัน : Overview

กระต้ ุนการใช้จ่าย สร้างงาน
เพ่ือฟื้ นฟูเศรษฐกิจในภาพรวม

ต้องการเสริมสภาพคล่องให้
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและ
ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่อง

วัตถุประสงค์ :

ระยะเวลา :

ร้านอาหาร/
สถานที่ท่องเที่ยวดัง

ประจ าจังหวัด

ส่วนลดค่าโรงแรม
(40% หรือไม่เกิน 

3,000  บาท/ห้อง/คืน)

• ภาครัฐช่วยออกค่าโรงแรม 40% แต่ไม่เกิน 
3,000 บาทต่อห้องต่อคืน โดยต้องช าระค่าที่
พักผ่าน G Wallet บนแอปฯ เป๋าตังเท่านั้น

• ผู้ที่เคยใช้สิทธิในเฟสเดิม ได้สิทธิเข้าร่วม
โครงการเราเที่ยวด้วยกันเฟส 4 (ส่วนขยาย) 
อัตโนมัติ (นับสิทธิต่อเนื่องจากโครงการฯ 
เฟส 4  ไม่เกิน 10 สิทธ/ิคน)

• สามารถเลื่อนได้เฉพาะการจองในช่วงเวลา
โครงการฯ เฟส 4 (ส่วนขยาย) เท่านั้น (สิทธิ
เดิมไม่สามารถเลื่อนหรือขยับเวลาจองได้)

• ผู้ประกอบการได้ส่วน 60% เมื่อลูกค้าท าการ
ยืนยันการจอง
(โรงแรมได้รับเงินโอนวันถัดไป)

• โรงแรมจะต้องไม่มีที่อยู่เดียวกับทะเบียนบ้าน
• จองล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

โรงแรมในท้องถ่ิน

Voucher อาหาร
(600 บาท/ห้อง/คืน*)

• ภาครัฐให้ voucher 600 บาท/ห้อง/คืน 
ให้ลูกค้าเมื่อ check-in โรงแรมส าเร็จ 
(เข้าหลัง 17:00 น.) 

• Voucher มีวันหมดอายุภายในวัน check-
out โรงแรม เวลา 23.59 น.

• สามารถใช้ได้ที่ร้านอาหาร และ สถานที่
ท่องเที่ยว ที่ไม่ใช่จังหวัดทะเบียนบ้าน

• ผู้ใช้บริการจ่าย 60% รัฐบาลสมทบ 40%  
จาก E-voucher

ระยะเวลาโครงการ
1 ก.ค. 65 – 31 ต.ค. 65 
ระยะเวลาใช้สิทธิ
8 ก.ค. 65 – 31 ต.ค. 65 
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จองโรงแรมล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน
โดยติดต่อทางโรงแรม
โดยตรง
*ไม่เกิน 10 ห้อง/คืน/คน

Verify and submit 
information
*จังหวัดไม่ตรงกับทะเบียนบ้าน

push notification: 
booking, room rate

confirmed 
transaction 
successful

confirmed 
transaction 
successful

เช็คอิน ณ โรงแรม เม่ือถึงวันเข้าพัก
- สแกน QR เช็คอินบนแอปเป๋าตัง
- สแกนหน้าบนแอปถุงเงิน
- ได้รับ e-voucher 600 บ./คืน ณ 17.00 น. 
ของวัน
**ไม่สามารถเช็คอินโรงแรม หรือใช้จ่าย
คูปองอาหาร/ท่องเท่ียว กับร้านท่ีอยู่จังหวัด
เดียวกันกับทะเบียนบ้านได้

เช็คเอาท์โรงแรม
- ประชาชนสามารถใช้จ่ายคูปอง

อาหาร/ท่องเที่ยว ได้ถึง 23.59 น. 
ของวันเช็คเอาท์

- โรงแรมกดเช็คเอ้าท์เองได้

Payment

ประชาชน Booking โรงแรม Booking

Payment Successful

Check in

Check out

- ลูกค้าที่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกันแล้ว
ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่

- ลูกค้าที่ไม่เคยลงทะเบียนเราเที่ยวด้วยกนั
ต้องลงทะเบียนใหม่

เข้าร่วมโครงการ

เราเที่ยวด้วยกัน : Journey

1 2 3

45

6 7

ตรวจสอบห้องว่าง
และ submit รายละเอียด
การจองผ่านแอปถุงเงิน

รับ Notification และ
ช าระค่าท่ีพัก 60% ของค่าที่พัก
ผ่านช่องทาง G Wallet บนแอปเป๋าตัง

รับ Notification การจองส าเร็จ 
แสดงคูปองเช็คอินที่พักบนแอปเป๋าตัง
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การดาวน์โหลดและติดต้ัง - แอปพลิเคชันถุงเงิน

รองรับโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ Android 5.0+ ขึ้นไป

และโทรศัพท์ระบบปฏิบัติการ iOS 10.0+ ขึ้นไป

สแกนเพ่ือดาวน์โหลดแอปฯ ถุงเงิน

เปิดแอปฯ App Store            หรือ Google Play หรือ Play Store1

พิมพ์ค้นหา "ถุงเงิน" ในช่องค้นหา2

เลือก “GET”                                        หรือ เลือก “ติดตั้ง”3

https://tungngern.page.link/jofZ
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เราเท่ียวด้วยกัน - การเข้าใช้งานแอปฯถงุเงิน
เลือกเข้าใช้งานถุงเงิน  ได้ 2 วิธี

เงื่อนไข
● เข้าใช้งานได้ในกรณีเจ้าของร้านและมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น 
● มีการใช้งานแอปฯเป๋าตังและแอปฯถุงเงินบนเครื่องเดียวกัน
● แอปฯเป๋าตังต้องมีการยืนยันตัวตนของเจ้าของร้านแล้ว

เงื่อนไข
● ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ตอนสมัครใช้บริการถุงเงิน
● กรณีบุคคลธรรมดาเข้าใช้งานได้สูงสุด 3 เครื่องโทรศัพท์

1

2
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เราเท่ียวด้วยกัน - การเข้าใช้งานแอปฯถงุเงิน (ด้วยแอปฯเป๋าตัง)

เลือก “เป๋าตัง” เลือก “ด าเนินการต่อ”
เพ่ือไปแอปฯเป๋าตัง ใส่ PIN เป๋าตังเลือก “เจ้าของร้าน” กด “ยืนยัน”

1 2 3 4 5

กด ”ตกลง”
เพ่ือระบุต าแหน่งร้านค้า เข้าสู่หน้าหลักถุงเงิน

6 7

เงื่อนไข
● เข้าใช้งานได้ในกรณีเจ้าของร้านและมีสถานะเป็นบุคคลธรรมดาเท่านั้น 
● มีการใช้งานแอปฯเป๋าตังและแอปฯถุงเงินบนเครื่องเดียวกัน
● แอปฯเป๋าตังต้องมีการยืนยันตัวตนของเจ้าของร้านแล้ว
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เราเท่ียวด้วยกัน - การเข้าใช้งานแอปฯถงุเงิน (ด้วยเบอร์โทรศัพท์)
เงื่อนไข
● ระบุเบอร์โทรศัพท์ที่แจ้งไว้ตอนสมัครใช้บริการถุงเงิน
● กรณีบุคคลธรรมดาเข้าใช้งานได้สูงสุด 3 เครื่องโทรศัพท์

เลือก “เจ้าของร้าน”

1 2 3 4 5

กด ”ตกลง”
เพ่ือระบุต าแหน่งร้านค้า เข้าสู่หน้าหลักถุงเงิน

6

เลือก “เบอร์มือถือ” ระบุเบอร์โทรศัพท์
เพ่ือขอ OTP

กรอก OTP จาก SMS
เพ่ือยืนยันเข้าระบบ
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1 2 3

โครงการ เราเที่ยวด้วยกันกด “ยอมรับ”
ข้อตกลงและเง่ือนไข

เลือกเมนู
โครงการ เราเที่ยวด้วยกัน

เราเที่ยวด้วยกัน - ก่อนเร่ิมโครงการ
เมื่อโรงแรม/ร้านอาหารที่สมัครเข้าร่วมโครงการเราเที่ยวด้วยกัน ให้กด “ยอมรับ” ข้อตกลงและเง่ือนไข เพ่ือเข้าร่วมโครงการฯ
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Home เลือก รายการจองห้องพัก เลือกสร้างรายการ
จองห้องพัก

ใส่รายละเอียด
ข้อมูลการจอง

ผลการท ารายการ

1 2 3 4 5 6

ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมูลการจอง

เราเที่ยวด้วยกัน - ขั้นตอนการจองห้องพัก
ผู้เข้าพักต้องช าระเงินผ่าน เปา๋ตัง G-Wallet เท่านั้น และต้องช าระเงินภายในเที่ยงคืนของวันที่ท าการจองห้องพัก / เมื่อช าระเงินแล้วไม่สามารถ
ยกเลิกรายการจองห้องพักได้ / ราคาห้องพักต่อคืน ต้องอยู่ระหว่างช่วงราคาที่โรงแรมแจ้งมาเท่านั้น / จองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน
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เราเที่ยวด้วยกัน - สถานะ/รายละเอียดการจองห้องพัก

Status : รอช าระเงิน Status : ช าระเงินแล้ว Stutus : ถูกปฏิเสธการช าระเงิน Status : ยกเลิกการจอง Status : เกินเวลาช าระเงิน
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เราเที่ยวด้วยกัน - ขั้นตอนการเช็คอิน

Home เลือกเช็คอิน สแกน QR
บนแอปฯ เป๋าตังของลูกค้า

สแกนใบหน้า
เพ่ือยืนยันการจอง

แอปฯ แสดงหน้าจอ
เช็คอินส าเร็จ

5 6 7
ตรวจสอบ

รายละเอียดการจอง
โรงแรมกดยืนยัน

การเช็คอิน

4321
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เราเที่ยวด้วยกัน - ขั้นตอนการเช็คอิน : กรณีสแกนหน้าไม่ส าเร็จ
กรณีที่โรงแรม/ที่พักไม่สามารถสแกนใบหน้าลูกค้าได้ ให้โรงแรม/ที่พักเปน็ผู้ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า และกดยืนยันการตรวจสอบ
บนสลิปการเช็คอิน จะปรากฎช่องทางของการยืนยันการเช็คอิน

Home เลือกเมนู เช็คอิน สแกน QR
บนแอปฯ เป๋าตังของลูกค้า สแกนใบหน้าลูกค้า

กรณีสแกนใบหน้าไม่ส าเร็จ
โรงแรม/ที่พัก

จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า

1

ตรวจสอบ
รายละเอียดการจอง

แอปฯ แสดงหน้าจอ
เช็คอินส าเร็จ

2 3 4 5 6 7 8

เลือก ยืนยัน
การตรวจสอบข้อมูล

เมื่อลูกค้าสแกนใบหน้า
เพ่ือยืนยันการจองไม่ส าเร็จ

โรงแรมจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า
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เราเที่ยวด้วยกัน - ขั้นตอนการเช็คอิน (กรณี Late Check In)

Home เลือกเช็คอิน สแกน QR
บนแอปฯ เป๋าตังของลูกค้า

สแกนใบหน้า
เพ่ือยืนยันการจอง

แอปฯ แสดงหน้าจอ
เช็คอินส าเร็จ

5 6 7
ตรวจสอบ

รายละเอียดการจอง
โรงแรมกดยืนยัน

การเช็คอิน

4321

ผู้เข้าพักสามารถ Check in ได้ถึงก่อนเที่ยงของวันถัดไปนับจากวันที่เช็คอิน หากมีการ Check in หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว จะเปน็การ Late Check in 
และกระทบกับยอดเงินสิทธิเราเที่ยวด้วยกันที่โรงแรม/ที่พัก จะได้รับ (โรงแรม/ที่พัก จะได้รับยอดเงินสิทธิตามจ านวนวันที่ลูกค้าเข้าพักจริงเท่านั้น)
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เราเที่ยวด้วยกัน - ขั้นตอนการเช็คอิน (กรณี Late Check In)
: กรณีสแกนหน้าไม่ส าเร็จ

- ผู้เข้าพักสามารถ Check in ได้ถึงก่อนเที่ยงของวันถัดไปนับจากวันที่เช็คอิน หากมีการ Check in หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว จะเปน็การ Late Check 
in และกระทบกับยอดเงินสิทธิเราเที่ยวด้วยกันที่โรงแรม/ที่พัก จะได้รับ (โรงแรม/ที่พัก จะได้รับยอดเงินสิทธิตามจ านวนวันที่ลูกค้าเข้าพักจริงเท่านั้น)

Home เลือกเมนู เช็คอิน สแกน QR
บนแอปฯ เป๋าตังของลูกค้า สแกนใบหน้าลูกค้า

กรณีสแกนใบหน้าไม่ส าเร็จ
โรงแรม/ที่พัก

จะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า

1

ตรวจสอบ
รายละเอียดการจอง

แอปฯ แสดงหน้าจอ
เช็คอินส าเร็จ

2 3 4 5 6 7 8

เลือก ยืนยัน
การตรวจสอบข้อมูล

เมื่อลูกค้าสแกนใบหน้า
เพ่ือยืนยันการจองไม่ส าเร็จ

โรงแรมจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า

- กรณีที่โรงแรม/ที่พักไม่สามารถสแกนใบหน้าลูกค้าได้ ให้โรงแรม/ที่พักเปน็ผู้ตรวจสอบข้อมูลของลูกค้า และกดยืนยันการตรวจสอบ
บนสลิปการเช็คอิน จะปรากฎช่องทางของการยืนยันการเช็คอิน



16

เราเที่ยวด้วยกัน - ขั้นตอนการเช็คเอาท์

1 2 3 4

เลือกเมนู เช็คเอาท์ เลือกรายการที่ต้องการเช็คเอาท์ เลือกปุ่ม เช็คเอาท์ แอปฯ แสดงหน้าจอเช็คเอาท์ส าเร็จเลือกยืนยันการเช็คเอาท์

5
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เราเที่ยวด้วยกัน - ขั้นตอนการเช็คเอาท์ (กรณี Late Check In)

1 2 3

เลือกเมนู เช็คเอาท์ เลือกรายการที่ต้องการเช็คเอาท์ เลือกปุ่ม เช็คเอาท์ แอปฯ แสดงหน้าจอเช็คเอาท์ส าเร็จ

4

เลือกยืนยันการเช็คเอาท์

5

ผู้เข้าพักสามารถ Check in ได้ถึงก่อนเที่ยงของวันถัดไปนับจากวันที่เช็คอิน หากมีการ Check in หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว จะเปน็การ Late Check in 
และกระทบกับยอดเงินสิทธิเราเที่ยวด้วยกันที่โรงแรม/ที่พัก จะได้รับ (โรงแรม/ที่พัก จะได้รับยอดเงินสิทธิตามจ านวนวันที่ลูกค้าเข้าพักจริงเท่านั้น)
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เราเที่ยวด้วยกัน - ขั้นตอนการเช็คเอาท์ (กรณี Early Check Out)

1 2 3

เลือกเมนู เช็คเอาท์ เลือกรายการที่ต้องการเช็คเอาท์ เลือกปุ่ม เช็คเอาท์

หากมีการ Check out ก่อนวันที่ถูกระบุไว้ในการจอง นับเปน็การ Early Check out ซึ่งจะกระทบกับยอดเงินสิทธิเราเที่ยวด้วยกันที่โรงแรม/ที่พัก
จะได้รับ (โรงแรม/จะได้รับยอดเงินสิทธิตามจ านวนวันที่ลูกค้าเข้าพักจริงเท่านั้น)

แอปฯ แสดงหน้าจอเช็คเอาท์ส าเร็จ

4

เลือกยืนยันการเช็คเอาท์ก่อนก าหนด

5



19

เราเที่ยวด้วยกัน - ขั้นตอนการรับเงิน Voucher อาหาร/ท่องเท่ียว/บรกิาร

เลือกเมนู อาหาร/ท่องเที่ยว กรอกจ านวนเงินที่ต้องการ สร้าง QR รับเงิน
เพ่ือให้แอปฯ เป๋าตัง สแกน ได้รับแจ้งเตือนเมื่อได้รับเงินแล้ว

1 2 3 4



20

เราเที่ยวด้วยกัน - ขั้นตอนการเลื่อนวันเข้าพัก

เลือกเลื่อนวันเข้าพัก ค้นหา เลือก “Booking การจอง” เลือก “วันเข้าที่พักใหม่” กด ยืนยัน

1 2 3 5 6

เลือก “เลื่อนวันเข้าที่พักใหม่”

4



21

เราเที่ยวด้วยกัน - การเช็คสถานะและยอดเงินโอน
1 2

เลือกแบนเนอร์ เลือกเฟส 
/ กรอกรหัสการจอง

หรือหมายเลขผู้เสียภาษี



22

เราเที่ยวด้วยกัน - สถานะ/รายละเอียดการเลื่อนวันเข้าพัก

Status : รอการยืนยัน Status : ยืนยันแล้ว Stutus : ถูกยกเลิกการเล่ือนวัน
เข้าพัก Status : เกินเวลายืนยันStatus : ปกติ/เล่ือนคร้ังแรก

Status : รอการยืนยัน Status : ยืนยันแล้ว Stutus : ถูกยกเลิกการเลื่อนวันเข้าพัก Status : เกินเวลายืนยันStatus : ปกติ/เลื่อนครั้งแรก



23

Error Message
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เราเท่ียวด้วยกัน - ก่อนเร่ิมโครงการ
เมื่อโรงแรมกดเลือกโครงการเราเที่ยวด้วยกันก่อนถึงวันเริ่มโครงการ



25

เราเท่ียวด้วยกัน - นอกเวลาท าการ
เมื่อโรงแรมกดเลือกโครงการเราเที่ยวด้วยกัน เมนูรายการจองห้องพัก และเลื่อนวันเข้าพัก หลังเวลา 23.00 น.



26

เราเท่ียวด้วยกัน - จบโครงการ
เมื่อโรงแรมกดเลือกโครงการเราเที่ยวด้วยกันเมื่อส้ินสุดโครงการแล้ว



27

เราเท่ียวด้วยกัน - โครงการถูกระงับ
เมื่อโรงแรม/ร้านอาหาร ถูกส่ังระงับโครงการชั่วคราว ให้โรงแรม/ร้านอาหาร ติดต่อ ททท. เพ่ือด าเนินการ



28

เราเที่ยวด้วยกัน - จองห้องพัก

เมื่อมีผู้ใช้สิทธิโครงการเต็มจ านวนแล้ว (1.5 ล้านสิทธิ) กรณีราคาห้องพักไม่อยู่ในช่วงราคาที่ก าหนดไว้
ตามเง่ือนไขโครงการฯ



29

เราเท่ียวด้วยกัน - จองห้องพัก : กรณียกเลิกรายการจอง

1.1 1.2 1.3

1



30

เราเที่ยวด้วยกัน - จองห้องพัก : Error ตรวจสอบข้อมูลการจอง (1/3)

ไม่พบข้อมูล
ลงทะเบียนของผู้จอง

ลูกค้าใช้สิทธิ
เกินจ านวนสิทธิที่มี

เมื่อผู้เข้าพักสิทธิเต็ม
หรือสิทธิโครงการเต็ม

ไม่พบข้อมูลการ
ลงทะเบียนของโรงแรม

ข้อมูลการลงทะเบียนโรงแรม
ไม่ถูกต้อง/ไม่เข้าเง่ือนไข



31

เราเที่ยวด้วยกัน - จองห้องพัก : Error ตรวจสอบข้อมูลการจอง (2/3)

จังหวัดที่ใช้สิทธิ
ตรงกับทะเบียนบ้าน

ราคาห้องพักรวมเกินที่
โครงการก าหนด

ยอดช าระส่วนของ
ผู้เข้าพักเกิน 50,000 บาท

วันเข้าพักซ้อนทับกับวันเข้า
พักในโครงการทัวร์เที่ยวไทย เกินจ านวนห้องในแต่ละวัน



32

เราเที่ยวด้วยกัน - จองห้องพัก : Error ตรวจสอบข้อมูลการจอง (3/3)
เมื่อผู้จองไม่ได้ท าการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า 
แจ้งผู้จองให้ท าการยืนยันตัวตนได้ที่ ATM

หรือติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย
เมื่อไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน

ภายในเวลาที่ก าหนด



33

เราเที่ยวด้วยกัน - จองห้องพัก : Error ยืนยันข้อมูลการจอง

สิทธิของผู้เข้าพัก/สิทธิโครงการเต็ม กรณีร้านค้าถูกระงับ กรณีโครงการถูกระงับ



34

เราเที่ยวด้วยกัน - เช็คอิน - สแกน QR ไม่ส าเร็จ (1/2)

รูปแบบ QR Code
ไม่ถูกต้อง

ระบบไม่สามารถระบุ
ต าแหน่งผู้เข้าพัก

ผู้ใช้สิทธิอยู่ใน
ภูมิล าเนาตนเอง QR Code นี้ถูกใช้ไปแล้ว ผู้เข้าพักไม่ได้จอง

ห้องพัก กับที่พักนี้ไว้



35

เราเที่ยวด้วยกัน - เช็คอิน - สแกน QR ไม่ส าเร็จ (2/2)

ผู้จองและโรงแรม
ต้องอยู่ในบริเวณเดียวกัน ท ารายการไม่ส าเร็จ เช็คอิน ก่อน/หลัง วันเข้าพัก Fake Location



36

เราเท่ียวด้วยกัน - เช็คอิน : ยืนยันใบหน้าไม่ส าเร็จ
1

1.1 1.2

เมื่อลูกค้าสแกนใบหน้าเพ่ือยืนยันการจองไม่ส าเร็จ โรงแรมจะเป็นผู้ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า



37

เราเท่ียวด้วยกัน - เช็คอิน : ไม่สามารถสแกนใบหน้าได้



38

เราเที่ยวด้วยกัน - เลื่อนวันเข้าพัก : Error ข้อมูลการเลื่อน
เมื่อโรงแรมกดเลื่อนวันเข้าพักหลังวันที่ลูกค้าได้ท าการ เช็คอิน/เช็คเอาท์ 



39

เราเที่ยวด้วยกัน - เลื่อนวันเข้าพัก : Error ข้อมูลการเลื่อน
เมื่อโรงแรมกดยืนยันข้อมูลเลื่อนวันเข้าพักหลังวันที่ลูกค้าได้ท าการ เช็คอิน/เช็คเอาท์ 

กรณีมีการจองเกินจ านวนห้องพัก
ที่โรงแรมสามารถรองรับในแต่ละวัน

สถานะการจองไม่ถูกต้อง

เมื่อผู้เข้าพักสิทธิเต็ม
หรือสิทธิโครงการเต็ม

วันเข้าพักใหม่ ต้องห่างจาก
วันช าระเงินจองไม่ต ่ากว่า 7 วัน

วันเข้าพักซ้อนทับกับวันเข้าพัก
ในโครงการทัวร์เที่ยวไทย นอกเวลาท าการ



40

เราเที่ยวด้วยกัน - เลื่อนวันเข้าพัก
เมื่อโรงแรมกดเลื่อนวันเข้าพัก หลังจากวันที่ลูกค้าจอง (วันปัจจุบันเกินกว่าวันที่จองไว้) - booking รอการยืนยัน



41

เราเที่ยวด้วยกัน - เลื่อนวันเข้าพัก
เมื่อโรงแรมกดเลื่อนวันเข้าพัก หลังจากวันที่ลูกค้าจอง (วันปัจจุบันเกินกว่าวันที่จองไว้) - booking ที่ได้รับการยืนยันแล้ว


