
โครงการฟื้ นฟูเศรษฐกิจและสังคมภาคการท่องเท่ียว

เราเท่ียวด้วยกัน
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เราเท่ียวด้วยกัน

โครงการท่ีรฐับาลจัดข้ึนเพ่ือกระตุ้นการใช้จ่ายภาคประชาชน ผ่านการท่องเท่ียวภายในประเทศ 
ช่วยเพ่ิมสภาพคล่องให้ผู้ประกอบการธุรกิจโรงแรมและธุรกิจท่ีเก่ียวเน่ือง สนับสนุนการสรา้งงานและฟื้ นฟู
เศรษฐกิจของประเทศในองค์รวม

คุณสมบัติของผู้เข้ารว่มโครงการ

1. มีบัตรประจ าตัวประชาชน และเป็นบุคคลสัญชาติไทย

2.อายุต้ังแต่ 18 ปีบรบูิรณ์ข้ึนไป ณ วนัท่ีลงทะเบียน
ผ่านเวป็ไซด์ www.เราเท่ียวด้วยกัน.com

*ประชาชนจะได้รบัสิทธิเมื่อท่องเท่ียว กิน และนอน ใน
จังหวดัท่ีไม่ใช่ทะเบียนบ้านของตนเอง

สิทธิประโยชน์ท่ีจะได้รบั
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Timeline

คืนแรกท่ี check-in ได้
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การลงทะเบียนเพ่ือเข้ารว่มโครงการ ผ่านเวบ็ไซต์
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เราเท่ียวด้วยกัน

ลงทะเบียนรบัสิทธิ



เข้าสู่หน้าเวบ็ไซต์โครงการ www.เราเท่ียวด้วยกัน.com

ปุ่มลงทะเบียนรบัสิทธิ
ส าหรบัประชาชน

จะเปิดให้ลงทะเบียนใน
วนัท่ี 15 ก.ค. 63

ลงทะเบียนรบัสิทธิส าหรบัประชาชน >

6
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ยอมรบัเงื่อนไขโครงการ2

ข้อตกลงและความยินยอม

ข้าพเจา้ได้อ่าน รบัทราบ และตกลงยินยอมปฏิบตัิตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของโครงการฯ ข้าพเจา้ขอรบัรองวา่ข้อมูลท่ีข้าพเจา้ได้ให้ไวใ้นการ
ลงทะเบยีนเข้ารว่มโครงการฯ ถกูต้องตามความเป็นจรงิทุกประการ หากข้อมูลดังกล่าวไมถ่กูต้องตามความเป็นจรงิ ข้าพเจา้ตกลงยินยอมให้
หนว่ยงานท่ีเก่ียวข้องด าเนนิการระงบัการจา่ยเงนิตามโครงการฯ หรอืยินยอมคืนเงนิท่ีได้รบัพรอ้มดอกเบีย้ แล้วแต่กรณี ท้ังนี ้ไมร่ะงบัซึง่สิทธิของ
รฐัในอันท่ีจะด าเนนิการตามกฎหมาย

7

ยอมรบัเงื่อนไขโครงการ2

คล๊ิก  เพ่ือยอมรบัวา่ได้
อ่านและตกลง



กรอกให้ตรงตาม
บัตรประชาชน

8

กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียน (1/2)3



หากกรอกไมต่รงกับชื่อใน
บัตรประชาชน เช่น เวน้
วรรคเกิน 2 ครัง้ระบบจะ
ไมใ่ห้ด าเนินการต่อ

9

กรอกข้อมูลส่วนตัวของผู้ลงทะเบียน (2/2)3



เบอรโ์ทรศัพท์ท่ีสามารถ
ติดต่อได้เท่าน้ัน จะใช้เพ่ือ
รบัผลการลงทะเบียน

10

กรอกข้อมูลเบอรติ์ดต่อเพ่ือรบั OTP ยืนยันตัวตน4
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กรอก E-mail เพ่ือรบัผลการลงทะเบียน5
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6 ตรวจสอบและยืนยันข้อมูล

กดยืนยันเพ่ือรบั OTP
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7 กรอก OTP เพ่ือยืนยันตัวตน
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8 กรอกข้อมูลลงทะเบียนส าเรจ็ รอรบัผลลงทะเบียนผ่าน SMS ภายใน 3 วนั
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8 ระบบจะไม่อนุญาตให้ลงทะเบียนหากกรอกเบอรโ์ทรศัพท์หรอื เลขประจ าตัวประชาชนซ้า



เริม่ต้นใช้แอปฯ เป๋าตัง



สแกนเพ่ือดาวน์โหลด

17

การติดต้ังแอปพลิเคชันเป๋าตัง

รองรบัโทรศัพท์มือถือ
ท่ีมีระบบปฏิบัติการ

เวอรช์ัน 5.0 ขึ้นไป 9.0 ขึ้นไป

Android iOS



ระบุ เบอรม์ือถือ ยืนยัน OTP 6 หลัก

ท่ีได้รบัจาก SMS

ตามเบอรท่ี์กรอกในหน้าแรก

ระบุ PIN เป็น

ตัวเลข 6 หลัก

เป็นรหัสท่ีต้องใช้ในการท า

รายการทุกครัง้

หน้าจอผูกบัญชี

เพ่ือใช้งาน

สามารถผูกบัญชี หรอืเปิด

วอลเล็ตได้จากหน้านี้

ยืนยันการต้ังค่า

รหัส PIN 6 หลัก

กดเลือกยอมรบั

เงื่อนไขการใช้บรกิาร 

และกด ตกลง

18

การลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง

1 2 3 64 5



เลือก G-Wallet เขา้ใช้งาน G-Wallet เพ่ือ
ยืนยันตัวตน

1 2 ยอมรบัการให้ขอ้มูล  
และยินยอมให้
ขอ้มูลส่วนบุคคล

3 หน้าจอหลักของ

G-Wallet เราเท่ียวด้วยกัน*

5

การผูก G-Wallet: ผูกบัญชีกรุงไทยบนแอปฯ อยู่แล้ว

19

4 กรอกรหัส OTP เบอรโ์ทร
ลงทะเบียนแอปฯ เป๋าตัง



เลือก G-Wallet เลือก เข้าใช้งาน G-Wallet 
เพ่ือยืนยันตัวตน

1 2 ยอมรบัข้อตกลงการให้ข้อมูล  
และยินยอมให้ให้ข้อมูลส่วนบุคคล

3 เลือกวธีิยืนยันตัวตน4

20

การผูก G-Wallet: ส าหรบัลูกค้าใหม่

A

B



ยืนยันรหัส OTP
(เบอรโ์ทร NEXT)

6 G-Wallet พรอ้มส าหรบั
การจองโรงแรม

7ยืนยันตัวตนโดยใส่รหัส PIN ของแอปฯ NEXT
และกดเปิดใช้งาน G-Wallet เพ่ือกลับมาป๋าตัง

5

การผูก G-Wallet: ส าหรบัลูกค้าใหม่ ใช้ NEXT

4 เลือกวธีิยืนยันตัวตน

A
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ยืนยันรหัส OTP
(ท่ีลงทะเบียนโครงการ)

6 สแกนใบหน้า7 G-Wallet พรอ้มส าหรบั
การจองโรงแรม

8สแกนและกรอกขอ้มูลบตัรประชาชน5

การผูก G-Wallet: ลูกค้าใหม่ ใช้บัตรประชาชน

4 เลือกวธีิยืนยันตัวตน

B



การจองโรงแรมท่ีพัก



ประชาชนสามารถจองโรงแรมได้ 2 วธีิ

1 2

ติดต่อโรงแรม และแจง้
ขอ้มูลการจอง

ได้รบั Notification 
ผ่านทางแอปฯ เป๋าตัง

4

ช าระเงินและรบั Voucher เพ่ือ
ใช้ check-in บนแอปฯ เป๋าตัง

3

ตรวจสอบขอ้มูลการจอง
และสิทธิท่ีได้รบั

จองโดยตรงกับ

โรงแรม

1 2

เขา้สู่ช่องทางการจอง
ของ OTA ท่ีรว่ม
โครงการ*

กรอกขอ้มูลการจอง
ผ่านช่องทาง OTA

4

รบั Voucher เพ่ือใช้ 
check-in บนแอปฯ เป๋าตัง

3

เลือกวธีิการช าระเงนิและ
ช าระเงิน ผ่านช่องทาง

OTA

จองผ่าน 

Online Travel 

Agency 

(OTA)

24*ท้ังน้ี ความพรอ้มในการเปิดให้จองโรงแรมผ่าน OTA ข้ึนอยู่กับการด าเนินการของ OTA แต่ละแห่ง และอาจ
มีการเปล่ียนแปลงได้ในภายหลัง โปรดติดตามช่องทางการจองผ่าน www.เราเท่ียวด้วยกัน.com อีกครัง้



การจองโดยตรงกับโรงแรม
ลูกค้าได้รบั Notification
บนแอปฯ เป๋าตัง หลังติดต่อโรงแรม

รายการ การจองโรงแรม
ปรากฏบนแอปฯ เป๋าตัง

ลูกค้าตรวจสอบข้อมูลการจอง 
ก่อนช าระเงนิ

เป๋าตัง - เราเที่ยวด้วยกัน
โปรดตรวจสอบรายการจองทีพ่กัและช าระเงนิ

25

ติดต่อเพ่ือจองท่ีพักผ่าน
ช่องทางต่างๆ โดยโรงแรม
จะเป็นผู้บันทึกข้อมูลเขา้
ระบบ

2 3 41



5 กรอกรายละเอียดเพ่ือช าระเงนิ 6 ช าระเงนิเสรจ็ส้ิน 7 ได้รบัคูปองเช็คอินท่ีพักบน
แอปฯ เป๋าตัง

4 เลือกวธีิการช าระเงนิ

<Web view แสดงผลหน้าจอ Payment gateway ของแต่ละโรงแรม>
26

การจองโดยตรงกับโรงแรม
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3 เข้าไปดูรายละเอยีดคูปอง
ส าหรบัเช็คอนิท่ีพักได้บน
แอปฯ เป๋าตัง

การจองผ่าน Online Travel Agency (OTA)

เข้าเวบ็ไซต์ OTA เพ่ือจองท่ีพักท่ีเข้ารว่มโครงการ 
“เราเท่ียวด้วยกัน” และช าระเงนิผ่านช่องทางท่ีก าหนด

ลูกค้าจะได้รบั Notification
บนแอปฯ เป๋าตัง หลังท ารายการส าเรจ็

21



การเช็คอนิ/เช็คเอาท์



Check in ด้วยแอปฯ เป๋าตังเพ่ือรบัคูปองอาหาร/ท่องเท่ียว

เข้าสู่เมนู เราเท่ียวด้วยกัน
เพ่ือ เช็คอินโรงแรมท่ีจองไว้

กด เช็คอิน เพ่ือรบั 
คูปองอาหาร/ท่องเท่ียว

แสดง QR ให้ โรงแรมใช้ 
แอปฯ ถุงเงนิ สแกนเพ่ือเช็คอิน

ได้รบัคูปอง
อาหาร/ท่องเท่ียว

29

แสดง QR เพ่ือเช็คอินเข้าพักโรงแรม เพ่ือรบัคูปองอาหาร/ท่องเท่ียว

โรงแรมใช้แอปฯ ถุงเงิน

สแกน QR เพ่ือเช็คอิน

1 2 3 4



การใช้คูปองอาหาร/ท่องเท่ียว

แสดงยอดเงนิท่ีต้องช าระ
โดยค านวณสัดส่วน
Co-Payment 60:40

สแกน QR เพ่ือใช้จ่ายค่าอาหาร/ท่องเท่ียวแบบ Co-Payment

กดปุ่ม
ใช้คูปองอาหาร/ท่องเท่ียว

กดปุ่มสแกน QR 
เพ่ือใช้คูปอง

สแกน QR รา้นค้า
ถุงเงนิ

1 2 3 4

30
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ยืนยันการช าระเงนิ ใส่รหัส PIN 6 หลัก ท ารายการส าเรจ็
และบันทึก Slip

เลือกช่องทางช าระเงนิ
ได้ท้ัง G-Wallet หรอื 
บัตรเครดิต/เดบิต*

สแกน QR เพ่ือใช้จ่ายค่าอาหาร/ท่องเท่ียวแบบ Co-Payment

5 6 7 8

การใช้คูปองอาหาร/ท่องเท่ียว

*รองรบับัตรเครดิต VISA MasterCard JCB และ Local Debit Card ในประเทศ



32

คูปองอาหาร/ท่องเท่ียว จะใช้ได้ถึงส้ินวนัท่ี Check out

ลูกค้าได้รบั Notification 
บนแอปฯ เป๋าตัง

สามารถใช้คูปอง
ได้ต่อถึงส้ินวนั (เวลา 23:59)

ลูกค้าจะได้รบั Notification เม่ือโรงแรมท าการเช็คเอาท์ผ่านแอปฯ ถุงเงิน

1 2

โรงแรม

กดเช็คเอาท์

ผ่านแอปฯถุงเงนิ

เป๋าตัง - เราเที่ยวด้วยกัน
เช็คเอาท์โรงแรมแมนดารนิ โอเรียนเต็ล ดาราเทวีแล้ว



การเติมเงนิ/เพ่ิมบัตรเครดิต



34

ตู้ ATM ธนาคารชั้นน า
ด้วยเมนูเติมเงนิ/โอนเงนิ e-Wallet พรอ้มเพย์

และระบุ G-Wallet ID 15 หลัก

ช่องทางการเติมเงนิเข้ากระเป๋า G-Wallet

1 2 3

สามารถท ารายการได้ 3 ช่องทางดังต่อไปน้ี

การเติมเงนิด้วย QR Code 
ผ่าน Mobile Banking ธนาคารต่างๆ
• สแกน QR พรอ้มเพย์ จากเป๋าตัง G-Wallet  

การเติมเงนิด้วย G-Wallet ID
ผ่าน Mobile Banking ธนาคารต่างๆ
• เมนูเติมเงนิ/โอนเงนิ e-Wallet พรอ้มเพย์  

และระบุ G-Wallet ID 15 หลัก



ช่องทางการเติมเงนิเข้ากระเป๋า G-Wallet

35

กดปุ่ม 
”เติมเงินเขา้ G-Wallet”

เลือก ธนาคาร 
และ ช่องทาง

ที่ต้องการเติมเงนิ

Mobile Banking QR PromptPay ตู้ ATM1 2 3

เปิดแอปฯ ธนาคาร
เพ่ือท ารายการเติมเงนิ G-Wallet

สแกน QR ด้วย Mobile App
ทุกธนาคาร

เลือกเมนูเติมเงินพรอ้มเพย์
ระบุ G-Wallet ID 15 หลัก

และจ านวนเงิน
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เลือกปุ่ม

เพ่ิมบัตรเครดิต

บตัรท่ีรองรบั:

เลือก

+ เพ่ิมบัตรเครดิต/เดบิต

กรอกข้อมูลหมายเลข

บัตร วนัหมดอายุ เลข 

cvv และชื่อหน้าบัตร

เข้าสู่ระบบของ

ผู้ให้บรกิารบัตรเครดิต

เพ่ือท ารายการ

เพ่ิมบัตรเครดิต

ผู้ให้บรกิารบัตรเครดิต

จะส่ง OTP ไปท่ีเบอรม์ือถือท่ีเจ้าของบัตร

ให้ไวกั้บธนาคารเจ้าของบัตร

เพ่ิมบัตรส าเรจ็ ระบบแสดงบัตรท่ี

เพ่ิมเข้ามาใหม่

การเพ่ิมบัตรเครดิต/เดบิต

1 2 3 4 5 6
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เราเท่ียวด้วยกัน

เริม่ลงทะเบียนประชาชน

15 ก.ค. 2563

เริม่จองโรงแรม

18 ก.ค. 2563


