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เราเทีย่วด้วยกัน : Overview

กระต้ ุนการใช้จ่าย สรา้งงาน เพ่ือ
ฟื้ นฟูเศรษฐกิจในภาพรวม

ต้องการเสรมิสภาพคล่องให้
ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและ
ธุรกิจทีเ่กีย่วเน่ือง

วัตถุประสงค์ :

24 ก.ย. 64 – 31 ม.ค. 65 

ระยะเวลา :
รา้นอาหาร/

สถานทีท่่องเทีย่วดัง
ประจ าจังหวัด

ส่วนลดค่าโรงแรม
(40% หรอืไม่เกิน 

3,000  บาท/ห้อง/คืน)

• ภาครัฐช่วยออกค่าโรงแรม 40% แต่
ไม่เกิน 3,000 บาทต่อห้องต่อคืน โดย
ต้องช าระค่าท่ีพักผ่าน G Wallet บน
แอปฯ เปา๋ตังเท่านั้น

• ไม่สามารถยกเลิกการจองได้
• สามารถเล่ือนได้เฉพาะการจองใน

ช่วงเวลาโครงการฯเฟส 3  (สิทธิเดิม
ไม่สามารถเล่ือนหรือขยับเวลาจองมา
ได้

• ผู้ประกอบการได้ส่วน 60% เมื่อลุกค้า
ท าการยืนยันการจอง (โรงแรมได้รับ
เงินโอนวันถัดไป)

• โรงแรมจะต้องไม่มีท่ีอยู่เดียวกับ
ทะเบียนบ้าน

• 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.

• สามารถใช้ได้ท่ีร้านอาหาร และ 
สถานท่ีท่องเท่ียว ท่ีไม่ใช่จังหวัด
ทะเบียนบ้าน

• ผู้ใช้บริการจ่าย 60% รัฐบาลสมทบ 
40%  จาก E-voucher
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จองโรงแรมล่วงหน้า
อย่างน้อย 7 วัน
โดยติดต่อทางโรงแรม
โดยตรง
*ไม่เกิน 15 ห้อง/คืน/คน

Verify and submit information
*จังหวัดไม่ตรงกับทะเบยีนบ้าน

push notification: 
booking, room rate

confirmed 
transaction 
successful

confirmed 
transaction 
successful

เช็คอิน ณ โรงแรม เมื่อถึงวันเข้าพัก
- สแกน QR เช็คอินบนแอปเป๋าตัง
- สแกนหน้าบนแอปถุงเงิน
- ได้รับ e-voucher 600 บ./คืน ณ 17.00 น. 
ของวัน
**ไม่สามารถเช็คอินโรงแรม หรอืใช้จ่าย
คูปองอาหาร/ท่องเทีย่ว กับรา้นทีอ่ยู่จังหวัด
เดียวกันกับทะเบียนบ้านได้

เช็คเอาท์โรงแรม
- ประชาชนสามารถใช้จ่ายคูปอง

อาหาร/ท่องเท่ียว ได้ถึง 24.00 
น. ของวันเช็คเอาท์

- โรงแรมกดเช็คเอ้าท์เองได้

Payment

ประชาชน Booking
โรงแรม Booking

Payment Successful

Check in

Check out

- ลูกค้าท่ีเคยลงทะเบียนเราเท่ียวด้วยกัน เฟส 1, 2 แล้ว
ไม่ต้องลงทะเบียนใหม่
- ลูกค้าท่ีไม่เคยลงทะเบียนเราเท่ียวด้วยกันต้อง
ลงทะเบียนใหม่

เข้ารว่มโครงการ

เราเทีย่วด้วยกัน : Journey

1
2

3

45

6 7

ตรวจสอบห้องว่าง
และ submit รายละเอียด
การจองผ่านแอปถุงเงิน
ระหว่างเวลา (06.00 -23.00 น)

รับ Notification และ
ช าระค่าทีพั่ก 60% ของค่าทีพั่ก
ผ่านช่องทาง G Wallet บนแอปเป๋าตัง

รับ Notification การจองส าเร็จ 
แสดงคูปองเช็คอินท่ีพักบนแอปเป๋าตัง



1 2 3

โครงการ เราเท่ียวด้วยกัน
กด “ยอมรบั”

ข้อตกลงและเงื่อนไข
เลือกเมนู

โครงการ เราเท่ียวด้วยกัน

เราเทีย่วด้วยกัน - ก่อนเริม่โครงการ
เม่ือโรงแรม/ร้านอาหารท่ีสมัครเข้าร่วมโครงการเราเท่ียวด้วยกัน เฟส 3 ให้กด “ยอมรับ” ข้อตกลงและเง่ือนไข เพื่อเข้าร่วมโครงการฯ
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Home เลือก รายการจองห้องพัก เลือกสรา้งรายการ
จองห้องพัก

ใส่รายละเอียด
ข้อมลูการจอง

ผลการท ารายการ

1 2 3 4 5 6

ตรวจสอบ/ยืนยันข้อมลูการจอง

เราเทีย่วด้วยกัน - ขั้นตอนการจองหอ้งพกั
ผู้เข้าพักต้องช าระเงินผ่าน เป๋าตัง G-Wallet เท่าน้ัน และต้องช าระเงินภายในเทีย่งคืนของวันทีท่ าการจองห้องพัก / เม่ือช าระเงินแล้วไม่สามารถ
ยกเลิกรายการจองห้องพักได้ / ราคาห้องพักต่อคืน ต้องอยู่ระหว่างช่วงราคาท่ีโรงแรมแจ้งมาเท่าน้ัน / จองห้องพักล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน

หมายเหต ุสามารถสร้างรายการจองได้ต้ังแต่วันท่ี 8 ต.ค. 64 – 23 ม.ค. 65 ระหว่างเวลา (06.00 -23.00 น.)



เราเทีย่วด้วยกัน - สถานะ/รายละเอยีดการจองห้องพกั

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

Home เลือกเชค็อิน สแกน QR
บนแอปฯ เป๋าตังของลูกค้า

สแกนใบหน้า
เพื่อยืนยันการจอง

แอปฯ แสดงหน้าจอ
เชค็อินส าเรจ็

5 6 7

ตรวจสอบ
รายละเอียดการจอง

โรงแรมกดยืนยัน
การเชค็อิน

4321

เมื่อลูกค้าสแกนใบหน้า
เพื่อยืนยันการจองไม่ส าเร็จ

โรงแรมจะเปน็ผู้ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า
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เราเทีย่วด้วยกัน - ขั้นตอนการเช็คอิน (กรณ ีLate Check In)

Home เลือกเชค็อิน สแกน QR
บนแอปฯ เป๋าตังของลูกค้า

สแกนใบหน้า
เพื่อยืนยันการจอง

แอปฯ แสดงหน้าจอ
เชค็อินส าเรจ็

5 6 7

ตรวจสอบ
รายละเอียดการจอง

โรงแรมกดยืนยัน
การเชค็อิน

4321

เมื่อลูกค้าสแกนใบหน้า
เพื่อยืนยันการจองไม่ส าเร็จ

โรงแรมจะเปน็ผู้ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า

ผู้เข้าพักสามารถ Check in ได้ถึงก่อนเท่ียงของวันถัดไปนับจากวันท่ีเช็คอิน หากมีการ Check in หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว จะเป็นการ Late Check 
in และกระทบกับยอดเงินสิทธิเราเท่ียวด้วยกันท่ีโรงแรม/ท่ีพัก จะได้รับ (โรงแรม/ท่ีพัก จะได้รับยอดเงินสิทธิตามจ านวนวันท่ีลูกค้าเข้าพักจริง
เท่าน้ัน)
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เราเทีย่วด้วยกัน - ขั้นตอนการเช็คเอาท์

1 2 3 4

เลือกเมนู เช็คเอาท์ เลือกรายการท่ีต้องการเช็คเอาท์ เลือกปุม่ เช็คเอาท์ แอปฯ แสดงหน้าจอเช็คเอาท์ส าเร็จเลือกยืนยันการเช็คเอาท์

5
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เราเทีย่วด้วยกัน - ขั้นตอนการเช็คเอาท์ (กรณ ีLate Check In)

1 2 3

เลือกเมนู เช็คเอาท์ เลือกรายการท่ีต้องการเช็คเอาท์ เลือกปุม่ เช็คเอาท์ แอปฯ แสดงหน้าจอเช็คเอาท์ส าเร็จ

4

เลือกยืนยันการเช็คเอาท์

5

ผู้เข้าพักสามารถ Check in ได้ถึงก่อนเท่ียงของวันถัดไปนับจากวันท่ีเช็คอิน หากมีการ Check in หลังจากช่วงเวลาดังกล่าว จะเป็นการ Late Check 
in และกระทบกับยอดเงินสิทธิเราเท่ียวด้วยกันท่ีโรงแรม/ท่ีพัก จะได้รับ (โรงแรม/ท่ีพัก จะได้รับยอดเงินสิทธิตามจ านวนวันท่ีลูกค้าเข้าพักจริง
เท่าน้ัน)
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เราเทีย่วด้วยกัน - ขั้นตอนการเช็คเอาท์ (กรณ ีEarly Check Out)

1 2 3

เลือกเมนู เช็คเอาท์ เลือกรายการท่ีต้องการเช็คเอาท์ เลือกปุม่ เช็คเอาท์

หากมีการ Check out ก่อนวันท่ีถูกระบุไว้ในการจอง นับเป็นการ Early Check out ซ่ึงจะกระทบกับยอดเงินสิทธิเราเท่ียวด้วยกันท่ีโรงแรม/ท่ีพัก จะ
ได้รับ (โรงแรม/จะได้รับยอดเงินสิทธิตามจ านวนวันท่ีลูกค้าเข้าพักจริงเท่าน้ัน)

แอปฯ แสดงหน้าจอเช็คเอาท์ส าเร็จ

4

เลือกยืนยันการเช็คเอาท์ก่อนก าหนด

5
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เราเทีย่วด้วยกัน - ขั้นตอนการรบัเงิน Voucher อาหาร/ท่องเทีย่ว/บรกิาร

1 2 3 4

เลือกเมนู อาหาร/ท่องเท่ียว กรอกจ านวนเงินที่ต้องการ
สรา้ง QR รบัเงิน

เพื่อให้แอปฯ เป๋าตัง สแกน ได้รบัแจ้งเตือนเมื่อได้รบัเงินแล้ว
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เราเทีย่วด้วยกัน - ขั้นตอนการเล่ือนวันเข้าพกั

เลือกเล่ือนวันเข้าพัก ค้นหา เลือก “Booking การจอง” เลือก “วันเข้าท่ีพักใหม”่ กด ยืนยัน

1 2 3 5 6

เลือก “เล่ือนวันเข้าท่ีพักใหม”่

4
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เราเทีย่วด้วยกัน - สถานะ/รายละเอยีดการเล่ือนวันเข้าพกั

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

Status : รอการยืนยัน Status : ยืนยันแล้ว Stutus : ถูกยกเลิกการเล่ือนวันเข้าพัก Status : เกินเวลายืนยันStatus : ปกติ/เล่ือนคร้ังแรก
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Error Message



เราเทีย่วด้วยกัน Phase 3 - ก่อนเริม่โครงการ
เมื่อโรงแรมกดเลือกโครงการเราเท่ียวด้วยกันก่อนถึงวันเริ่มโครงการ



เราเทีย่วด้วยกัน Phase 3 - จบโครงการ
เมื่อโรงแรมกดเลือกโครงการเราเท่ียวด้วยกันเมื่อสิ้นสุดโครงการแล้ว



เราเทีย่วด้วยกัน Phase 3 - โครงการถูกระงับ
เมื่อโรงแรม/รา้นอาหาร ถูกสั่งระงับโครงการช่ัวคราว ใหโ้รงแรม/รา้นอาหาร ติดต่อ ททท. เพื่อด าเนินการ



เราเทีย่วด้วยกัน Phase 3 - จองห้องพัก
เมื่อมีผู้ใช้สิทธโิครงการเต็มจ านวนแล้ว (2 ล้านสิทธ)ิ



เราเทีย่วด้วยกัน Phase 3 - จองห้องพกั : กรณยีกเลิกรายการจอง

1.1 1.2 1.3

1



เราเทีย่วด้วยกัน Phase 3 - จองห้องพกั : Error ตรวจสอบขอ้มูลการจอง (1/2)
ไมพ่บข้อมลูลงทะเบยีน

ของผู้จอง
ลูกค้าใชส้ิทธิเกินจ านวน

สิทธิท่ีมี
เมื่อผู้เข้าพักสิทธฺเต็ม หรอืสิทธิ

โครงการเต็ม
ไมพ่บข้อมลูการลงทะเบยีน

ของโรงแรม
ข้อมลูการลงทะเบยีนโรงแรม
ไมถู่กต้อง/ไมเ่ข้าเงื่อนไข

จังหวัดท่ีใชส้ิทธิ
ตรงกับทะเบยีนบา้น

ราคาห้องพักรวมเกินท่ี
โครงการก าหนด

ยอดช าระส่วนของ
ผู้เข้าพักเกิน 50,000 บาท

วันเข้าพักซอ้นทับกับวันเข้า
พักในโครงการทัวรเ์ท่ียวไทย เกินจ านวนห้องในแต่ละวัน



เราเทีย่วด้วยกัน Phase 3 - จองห้องพกั : Error ตรวจสอบขอ้มูลการจอง (2/2)

เมื่อผู้จองไม่ได้ท าการยืนยันตัวตนด้วยใบหน้า 
แจ้งผู้จองให้ท าการยืนยันตัวตนได้ท่ี ATM

หรือติดต่อสาขาธนาคารกรุงไทย

เมื่อไม่สามารถตรวจสอบข้อมูลการลงทะเบียน
ภาายในเวลาท่ีก าหนด



เราเทีย่วด้วยกัน Phase 3 - จองห้องพกั : Error ยนืยนัข้อมลูการจอง

สิทธิของผู้เข้าพัก/สิทธิโครงการเต็ม กรณรีา้นค้าถูกระงับ กรณโีครงการถูกระงับ



เราเทีย่วด้วยกัน Phase 3 - เช็คอิน - สแกน QR ไมส่ าเรจ็
รูปแบบ QR Code

ไมถู่กต้อง
ระบบไมส่ามารถระบุ
ต าแหน่งผู้เข้าพัก

ผู้ใชส้ิทธิอยู่ใน
ภมูลิ าเนาตนเอง QR Code นี้ถูกใชไ้ปแล้ว

ผู้เข้าพักไมไ่ด้จอง
ห้องพัก กับท่ีพักนี้ไว้

ผู้จองและบรษัิทน าเท่ียว
ต้องอยู่ในบรเิวณเดียวกัน ท ารายการไมส่ าเรจ็ เชค็อิน ก่อน/หลัง วันเข้าพัก Fake Location



เราเทีย่วด้วยกัน Phase 3 - เช็คอิน : ยนืยนัใบหน้าไมส่ าเรจ็
1

1.1 1.2

เมื่อลูกค้าสแกนใบหน้าเพื่อยืนยันการจองไม่ส าเร็จ โรงแรมจะเปน็ผู้ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า



เราเทีย่วด้วยกัน Phase 3 - เล่ือนวันเข้าพกั : Error ข้อมลูการเล่ือน
เมื่อโรงแรมกดเล่ือนวันเข้าพกัหลังวันท่ีลูกค้าได้ท าการ เช็คอิน/เช็คเอาท์ 



เราเทีย่วด้วยกัน Phase 3 - เล่ือนวันเข้าพกั : Error ข้อมลูการเล่ือน
เมื่อโรงแรมกดยืนยันข้อมูลเล่ือนวันเข้าพกัหลังวันท่ีลูกค้าได้ท าการ เช็คอิน/เช็คเอาท์ 

กรณีมีการจองเกินจ านวนห้องพัก
ท่ีโรงแรมสามารถรองรับในแต่ละวัน

เมื่อผู้เข้าพักสิทธิเต็ม หรือสิทธิ
โครงการเต็ม

วันเข้าพักใหม่ ต้องห่างจาก
วันช าระเงินจองไม่ต่ากว่า 7 วัน สถานะการจองไม่ถูกต้อง วันเข้าพักซ้อนทับกับวันเขา้พัก

ในโครงการทัวร์เท่ียวไทย
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Q&A
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Q: หลังจากกดจองหอ้งพกั ต้องช าระเงินภายในก่ีชม.?
A: หลังจากจองหอ้งพกั เมื่อผู้เข้าพกัได้รับ Notification ในแอปฯ เป๋าตังเพื่อช าระ ผู้เข้าพกัต้องช าระภายใน 23.59 น.
ของวันท่ีได้รับแจ้ง

Q: เงินท่ีผู้เข้าพกัช าระ จะมาจากช่องทางใดได้บา้ง
A: ผู้เข้าพกัจะต้องช าระเงิน ผ่านช่องทาง G-Wallet บนแอปฯ เป๋าตัง เท่านั้น

Q: หากต้องการยกเลิกการจองหอ้งพกั หลังจากช าระเงินแล้ว ต้องเลือกเมนูไหน
A: กรณชี าระเงินแล้ว ไม่สามารถ ยกเลิกรายการจองดังกล่าวได้

Q: ผู้เข้าพกัสามารถอ้างอิงราคาหอ้งพกั จากเว็บไซต์อ่ืน เช่น www.agoda.com, www.booking.com ท่ีราคาต่ากว่า
โรงแรมระบุ ในการจองได้หรอืไม่
A: ไม่ได้ ราคาหอ้งพกัต้องอยู่ในช่วงราคาท่ีทางโรงแรมก าหนดเท่านั้น

เราเทีย่วด้วยกัน Phase 3 - ค าถามทีพ่บบ่อย

http://www.agoda.com
http://www.booking.com

