




TODAY IS HARD, TOMORROW WILL BE WORSE,
BUT THE DAY AFTER TOMORROW WILL BE SUNSHINE.

MOST OF THE PEOPLE DIED TOMORROW EVENING.

วันนี้โหดร้าย พรุ่งนี้จะยิ่งโหดร้าย
วันถัดไปจะสวยงาม
แต่น่าเสียดายคนส่วนใหญ่ตายพรุ่งนี้เย็น

แจ็ค หม่า
ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของกลุ่มอาลีบาบา

JACK MA
FOUNDER AND CEO OF THE ALIBABA GROUP



กระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย จึงร่วมกันจัดทำาฐาน
ข้อมูล Startups ที่มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการท่องเที่ยวเพื่อให้ภาครัฐ ภาคเอกชน รวมถึง
บุคคลทั่วไปได้เกิดความรู้ ความเข้าใจในรูปแบบการบริการต่างๆ รวมถึงประโยชนอ์ัน
เกิดจากการบริการที่แปลกใหม่ของกลุ่มธุรกิจรุ่นใหม่ หรือ Startups ไทยกลุ่มน้ี ในหนังสือ 
What’s Up Startup น้ี จึงได้ จำาแนก Startups ออกเป็นหมวดหมู่ อธิบายบริการต่างๆ 
ด้วยรูปภาพ หรือ Infographic เพื่อให้ง่ายต่อความเข้าใจ อีกท้ังยังได้ต่อยอดความเช่ือม
โยงในการพัฒนาการท่องเที่ยวร่วมกับกระทรวงท่องเที่ยวและกีฬา และการท่องเที่ยว
แห่งประเทศไทย เพื่อให้เกิดประโยชนส์ูงสุดในการร่วมกันพัฒนาประเทศ และวาง
รากฐานทางเศรษฐกิจที่แข็งแรงสืบไป

ด้วยกระทรวงท่องเท่ียวและกีฬา และการท่องเท่ียวแห่งประเทศไทย มีจุดประสงคใ์นการส่ง
เสริมผู้ประกอบการรุ่นใหม่ หรือ กลุ่ม Startups ซึ่งเป็นคลื่นลูกใหม่ที่สำาคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจตามวิสัยทัศนข์องรัฐบาลภายใต้การนำาของ พลเอกประยุทธ ์จันทรโ์อชา 
นายกรัฐมนตรี ที่เล็งเห็นว่ากลุ่ม Startups เป็นฐานของการจ้างงาน นวัตกรรม ทำาให้
เกิดการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืนตามแบบแผน Thailand 4.0 ที่ต้องการขับเคลื่อน
ประเทศไทย ออกจากกับดักรายได้ปานกลางที่ประสบอยู่ในปัจจุบัน รวมถึงต้องการ
ผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน กับกลุ่มธุรกิจ Startups 
ทำาหน้าที่เป็นตัวนำาร่องให้เกิดความร่วมมือกันในด้านต่างๆ 

EDITOR’S NOTE

ธีรศานต์ สหัสสพาศน์
บรรณาธิการอำานวยการ
Tirasan.ice@gmail.com



Foodtech

Fintech

ServiceTech

Edtech

E-commerce

TravelTech

บรรณาธิการอำานวยการ ธีรศานต์ สหัสสพาศน์ กองบรรณาธิการ ณัฐนันท์ เจนศักด์ิศรีสกุล, 
ณิชชาอร ท่าพระเจริญ ออกแบบศิลปกรรม Infofed.com
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Cookly
Cookly คือ เว็บสำ หรับจองเเละโปรโมททางออนไลน์ สำ หรับ โรงเรียนสอนทำ 

อาหาร เเละ กิจกรรมเกี่ยวกับอาหารท้องถิ่นทุกชนิด

อาหารเป็นตัวแทนในการนำ เสนอสังคมและวัฒนธรรมของท้องถิ่นต่างๆ 

กิจกรรมการทำ อาหารที่สอนโดยคนท้องถิ่นจึงเป็นการประชาสัมพันธ์และ

จูงใจให้เกิดการท่องเที่ยวเชิงอาหารได้เป็นอย่างดี

Cookly ทำ งานอย่างไร?

หลักสูตรที่น่าสนใจ

เลือกสถานที่

ท่องเที่ยวที่เราจะไป

 Half-Day Thai 

Cooking Class

 Thai & Northern 

Akha Tribe 

Cooking Class

 Thai Cooking 

Demystified

ค้นหากิจกรรม

อาหารต่างๆ

ในพื้นที่

สนุกสนาน

เพลิดเพลินกับ

กิจกรรม

Cookly.meกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway
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EatRanger
eatRanger เป็นแอปพลิชันสั่งอาหารและเครื่องดื่มออนไลน์ ที่จะเปลี่ยน

โทรศัพท์มือถือของคุณให้กลายเป็นแหล่งรวม ร้านอาหารและมีเมนูกว่า 

30,000 เมนู ให้คุณเลือก พร้อมบริการจัดส่งถึงที่

นอกจากการส่งอาหารที่ทำ ให้เกิดความสะดวกสบายแล้ว ยังช่วยโปรโมท

ร้านอาหารเด็ดในแต่ละจังหวัด สร้างแรงจูงใจในการท่องเที่ยวทั้งกับคนไทย

และชาวต่างชาติได้เป็นอย่างดี

Eatranger 

ทำ งานอย่างไร?

เลือกร้านที่ใช่

ประหยัดเวลา 

สะดวกสบาย

ใช้งานง่าย ส่งทุก

สภาพอากาศ

ร้านค้าเพิ่ม

ยอดขาย

มีทีม

ดูแลลูกค้า

เลือกเมนูที่ชอบ เลือกพิกัดจัดส่ง ชำ ระค่าบริการ

Eatranger.comกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

จุดเด่นของ

Eatranger
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กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway Foodstory.co

FoodStory
FoodStory เป็นแพลตฟอร์มการจัดการร้านอาหารรูปแบบใหม่ ที่เปลี่ยน

ร้านอาหารให้กลายเป็นร้านอาหารออนไลน์ รวมทั้งการสั่งอาหารออนไลน์ 

การจองโต๊ะล่วงหน้า  โดยที่ลูกค้าเข้าถึงได้อย่างง่ายดาย และรวดเร็ว

แพลตฟอร์มดีๆ ที่จะช่วยให้ผู้ประกอบการและผู้บริโภคเข้าถึงกันได้อย่าง

ง่ายดาย อีกทั้งช่วยให้ผู้ประกอบการไทยบริหารจัดการธุรกิจของตนเอง

ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Food STory ทำ งานอย่างไร?

เหตุผลที่ร้านอาหารเลือก Food STory

ค้นหา

ลูกค้า

ใช้ง่าย ครบวงจร ลูกค้า

ทั่วโลก

ปลอดภัยสูง มี

ประสิทธิภาพ

ฐานข้อมูล

ออนไลน์

ลูกค้าไว้วางใจ ลูกค้ารีวิว

จองโต๊ะ โปรโมชั่น บันทึกการขาย

ผู้ประกอบการ

ร้านอาหาร

จัดส่ง
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Freshket
FreshKet เป็น Marketplace ที่ให้ ซัพพลายเออร์ และ ร้านอาหาร

มาพบกัน เพื่อแลกเปลี่ยนวัตถุดิบ ผ่านระบบการจัดการที่ดี

ทางด้านการท่องเที่ยว นี่คือโมเดลที่ดีมากๆ ในการช่วยเหลือเกษตรกร

ต้นทางให้เชื่อมโยงกับธุรกิจร้านอาหาร ทำ ให้ผู้บริโภคได้รับประทานของที่ดี

มีคุณภาพ และราคาที่เป็นมิตร

จุดเด่นของ

Freshket?

เพิ่มยอดขาย

ลดความผิดพลาด

ประหยัดเวลา

แสดงยอดขาย

แบบเรียลไทม์

Freshket

ทำ งานอย่างไร?

ซัพพลายเออร์

ออกบิล

จัดส่ง

ลูกค้า

ค้นหา

ซัพพลายเออร์

สั่งซื้อสินค้า

ชำ ระเงิน

Freshket.coกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway



IT’S BETTER TO HAVE 100 PEOPLE LOVE YOU
THAN TO HAVE 1,000,000 LIKE YOU.

การมีคนรักเราเพียง 100 คน มีค่ามากกว่า
การมีคนชอบเรามากถึง 1 ล้านคน

ไบรอัน เชสกี้
ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของแอรบ์ีเอ็นบี

BRIAN CHESKY
FOUNDER AND CEO OF AIRBNB
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Globish
สตาร์ทอัพด้านการศึกษา ที่มีแพลตฟอร์มสำ หรับการเรียนภาษาอังกฤษ

ที่ไหน เมื่อไรก็ได้ ด้วยการเรียนแบบได้ใช้งานจริง สนุก และสร้างสรรค์

Globish เป็นอีกหนึ่งสตาร์ทอัพ ที่ช่วยยกระดับการท่องเที่ยวไทยสู่สากลได้ 

ด้วยการพัฒนาบุคคลากรด้านการท่องเท่ียว ส่งผลให้เกิดการถ่ายทอดคุณค่า

ของสินค้า และแหล่งท่องเที่ยวให้เป็นมูลค่าทางเศรษฐกิจได้ดียิ่งขึ้น

หลักสูตร Globish

Daily English

Interview

เรียนจาก

ประสบการณ์จริง

คอนเซ็ปต์จาก

ต่างประเทศ

โค้ชต่างชาติ

ผ่านการรับรอง

เรียนได้ทุกที่

ทุกเวลา

Presentation Hands Up

Make New Friends Living Abroad Business

ทำ ไมต้อง Globish?

Globish.co.thกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway
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รับบรีฟงาน หาข้อมูล

สื่อสารได้ทั้งบนคอมพิวเตอร์ และมือถือ

ออกแบบเป็นรูปภาพ 

และภาษาที่เข้าใจง่าย

ทำ ไมต้อง Infofed

Infofed
เป็น Edtech ที่ท้าทายรูปแบบการศึกษาแบบเดิมๆ ให้เข้าใจง่ายในเวลาที่

จำ กัด ทำ เนื้อหาความรู้ที่อ่านยาก ให้เข้าใจง่าย เอาภาษาบนโต๊ะประชุม ปรับให้

เป็นภาษาชาวบ้าน

Infofed สามารถส่งเสริมการท่องเที่ยวและกีฬาได้ โดยการสร้าง content 

ในรูปแบบ infographic เกี่ยวกับ startup ที่กระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬาเชิญมาหารือทั้งหมดv เพื่อประชาสัมพันธ์

Infofed ทำ งานอย่างไร?

Infofed.comกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

ประหยัดเวลา

ในการเรียนรู้

ใช้ได้กับหลากหลาย 

แพลตฟอร์ม

เข้าใจง่าย
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เป็นโรงเรียนออนไลน์สำ หรับคนที่ต้องการความก้าวหน้า ให้สามารถเรียน

คอร์สออนไลน์คุณภาพ สอนโดยผู้เชี่ยวชาญ ไม่ว่าที่ไหน และเมื่อไร ก็ได้ ทำ ให้

การเรียนรู้ไร้ขีดจำ กัด

Skill Lane

ช่วยต่อยอดสนับสนุนการอบรมบุคคลากรทางการท่องเที่ยวได้ทันที อาทิ 

หลักสูตรทางด้านความปลอดภัยของตำ รวจท่องเที่ยว, หลักสูตรมัคคุเทศน์ 

และหลักสูตรในการอบรมเพื่อพัฒนาบุคลากรทางด้านการท่องเที่ยวต่างๆ

Skill Lane ทำ งานอย่างไร?

ประหยัดเวลา เรียนจาก

ผู้ชเี่ยวชาญ

มีคอร์ส

ที่หลากหลาย

ทำ ไมต้อง Skill Lane

Skilllane.comกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

สมัครเรียน เลือกคอร์ส ชำ ระเงิน เริ่มเรียน!

VISa
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ครอบคลุมข้อมูล

ด้าน StartUp 

มากมาย

ThumbsUp Hubba
Techsauce

สร้างการเข้าถึงงาน

วิจัยทั้ง

ในและต่างประเทศ

ผสานความร่วมมือ

StartUp ภายใน

ภูมิภาคเอเซีย

TechSauce
Techsauce เป็นสื่อที่ผลิตเนื้อหาชั้นดีในประเด็นและสร้างมุมมองให้คนอ่านที่

สนใจเรื่องราวเกี่ยวกับ Tech Startup

ส่งเสริมและสนับสนุน Startup ในงาน Techsauce Summit ต่างๆ 

สร้างการเข้าถึงงานวิจัยและสถิติทางด้านการท่องเที่ยว ด้านการลงทุน

ภาคท่องเที่ยว

ทำ ไมต้อง TechSauce

Techsauce.coกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

TechSauce 

เกิดจาก



DON’T WORRY ABOUT FAILURE,
YOU ONLY HAVE TO BE RIGHT ONCE.

ไม่ต้องกังวลกับความล้มเหลว
คุณแค่ต้องทำาให้ถูกเพียงครั้งเดียว

ดรูว์ ฮุสตัน
ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหารของดรอปบ็อกซ์

DREW HOUSTON
CO-FOUNDER AND CEO OF DROPBOX
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Itax
Itax บริการทางด้านภาษี ที่จะทำ ให้การยื่นภาษีเป็นเรื่องง่ายดาย และมี

ประสิทธิภาพ อีกทั้งยังสามารถลดหย่อนตามสิทธิได้สูงสุด

Fintech ด้านภาษี ท่ีช่วยให้เร่ืองการย่ืนภาษีเป็นเร่ืองง่ายดาย ท่ีช่วยให้

ผู้ประกอบการด้านการท่องเท่ียวไทย จัดการเร่ืองภาษีได้สะดวก รวดเร็ว 

มีประสิทธสิภาพ

Itax ทำ งานอย่างไร?

เข้าเว็บไซต์

www.itax.in.th

เงินได้ - ค่าใช้จ่าย - ค่าลดหย่อน

= เงินได้สุทธิ

เงินได้สุทธิ x อัตราภาษี 

= ค่าภาษี

เงินได้ที่ไม่ใช่เงินเดือน x 0.005

= 

ค่าภาษี

แบบขั้นบันได แบบเหมา 0.5%

กรอกข้อมูลทั่วไป

และรายได้

กรอกข้อมูล

ขอลดหย่อน

ภาษี

การ

คำ นวณ

ภาษี

กรอกประวัติส่วนตัว

รับแบบฟอร์ม ภ.ง.ด.91

เสร็จสิ้น!!

Itax.in.thกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

iTax

1 2 3 4

1 2
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Peak
เป็นโปรแกรมบัญชีออนไลน์ ที่ช่วยให้ผู้ประกอบการสามารถสร้างเอกสาร

ต่างๆ ทางธุรกิจ เช่นใบเสนอราคาใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ บันทึกรายรับรายจ่าย 

ออกหนังสือรับรองหัก ณ ที่จ่าย รวมไปถึงการบริหารสต๊อกและการเงิน 

ส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการท่องเท่ียวในด้านการพัฒนาระบบบัญชี การ

บริหารสต็อก และการเงิน ทำ ให้ผู้ประกอบการ SMEs สามารถออกเอกสาร

บัญชีได้สะดวกและรวดเร็ว

PEAK 

ใช้งานอย่างไร?

Peakengine.comกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

สร้างเอกสาร

ธุรกิจต่างๆ

นำ ข้อมูลจาก

เอกสารที่สร้างมา

บันทึกบัญชี

ทำ งบทดลองให้

โดยอัตโนมัติ

ทำ งบดุล งบกำ ไร

ขาดทุนให้โดย

อัตโนมัติ 

ดูข้อมูลงบต่างๆ 

คิด วิเคราะห์ 

วางแผนธุรกิจแบบ 

real-time

บันทึกรายการ

ปรับปรุงต่างๆ

นำ ข้อมูลไปให้บัญชี

แยกประเภท

1

5 6 7

2 3 4
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Piggipo
Piggipo เป็นแอพลิเคชั่นที่ช่วยจัดการบัตรเครดิตในกระเป๋า ให้เราสามารถรู้

ได้ตลอดว่าเราใช้เงินในบัตรไปเท่าไหร่แล้วผ่านแอพเดียว

Piggipo ช่วยเพิ่มศักยภาพผู้ประกอบการท่องเที่ยวของไทยในเรื่องการ

จัดการการเงินและบัญชีของธุรกิจ ในอนาคตสามารถขยายธุรกิจสู่การเป็น 

E-payment โดยใช้บัตรเครดิต เพ่ืออำ นวยความสะดวกสบายแก่นักท่องเที่ยว

PEAK 

ใช้งานอย่างไร?

Piggipo.comกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

ดาวน์โหลด

แอพพลิเคชั่น 

Piggipo

บันทึกค่าใช้จ่าย

บัตรเครดิต

ดู report การ

ใช้จ่ายผ่านบัตร

เครดิต

สมัคร Account 

Piggipo

ระบบจะแจ้งเตือนเมื่อใกล้

ครบกำ หนดวันชำ ระเงิน

สร้างบันทึก

บัตรเครดิต

VISa



ALWAYS DELIVER MORE THAN EXPECTED.

จงส่งมอบ มากกว่า ที่คาดหวัง

แลร์รี เพจ
ผู้ร่วมก่อตั้งกูเกิล

LARRY PAGE
CO-FOUNDER OF GOOGLE
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Getkaset
ตลาดสินค้าสำ หรับสินค้าเกษตรและชุมชนเกษตรออนไลน์ โดยผู้ใช้งาน

สามารถลงประกาศขายสินค้าเกษตรต่างๆ ได้ฟรี มีการแบ่งหมวดหมู่ ประ

เภทสินค้า ให้ผู้ใช้สามารถค้นหาได้อย่างรวดเร็ว

GetKaset สามารถเพิ่มศักยภาพให้แก่อุตสาหกรรมร้านอาหารได้เป็นอย่าง

ดี ทำ ให้ได้สินค้าคุณภาพดีขึ้น ในราคาที่ถูกลง เนื่องจากติดต่อกับเกษตรกร

โดยตรง การส่งเสริมการท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism) ทางอ้อม

Getkaset ทำ งานอย่างไร?

เข้าเว็บไซต์

ผู้ซื้อสามารถติดต่อ

เกษตรกรได้โดดยตรง

ได้รับการสนับสนุน

บางส่วนจาก ธนาคารเพื่อ

การเกษตรและสหกรณ์

(ธกส.)

กำ ลังพัฒนา

ระบบการบริการ

รับประกันคุณภาพ

ดูรายละเอียด

ของ Listing

ติดต่อเกษตรกร

โดยตรง

Getkaset.comกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

จุดเด่นของ

Getkaset

21
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KasetTrade
เป็น marketplace ในการซื้อขายสินค้าเกษตรสดๆ จากเกษตรกรโดยตรง

สู่ครัวในบ้าน โดยมีจุดเด่นคือเน้นสินค้าพืชพลเกษตรอินทรีย์ปลอดสารเคมี 

(organic) เป็นหลัก

สอดคล้องกับนโยบายท่องเที่ยวเชิงอาหาร (Food Tourism) ของกระทรวง

การท่องเที่ยวและกีฬา เป็นการส่งเสริมศักยภาพผู้ประกอบการนอาหาร และ

เป็นการส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีให้กับการท่องเที่ยว

KasetTrade ทำ งานอย่างไร?

จุดเด่นของ KasetTrade

เกษตรกร

ลงทะเบียนสินค้า

ตลาดมีความ

หลากหลาย

 หาสินค้าทางการ

เกษตรได้จากทั่ว

ประเทศ

 เกษตรกรผู้มีรถ 

สามารถมีรายได้เสริม

จากการขนส่ง

ผู้ซื้อ

กรอกความต้อง

การสินค้า

เกษตรกรที่มี

ยานพาหนะ จะได้รับ

การแจ้งเพื่อส่งสินค้า

Kasettrade.comกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway



23

ShopSpot
เป็น Marketplace รวบรวมสินค้าและงาน Design ของ Young Designer 

และ Brand ต่างๆ ของไทย เพื่อเป็นศูนย์รวมงานสร้างสรรค์คนไทย สร้าง

ชุมชนของผู้คนที่มีความคิดสร้างสรรค์ 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ร่วมกับ ShopSpot ส่งเสริมและสนับสนุนผู้

ประกอบการด้านการท่องเที่ยว ให้เข้าถึง Young Designer ในการพัฒนา

รูปแบบสินค้าและบริการด้านการท่องเที่ยวให้ เก๋ไก๋ ด้วยความเป็นไทย

ShopSpot ทำ งานอย่างไร?

เข้าเว็บไซต์ ลงทะเบียน ลงสินค้า

ลูกค้าเข้ามาชอปปิ้ง

ตลาดมีความ

หลากหลาย

สะดวกสบาย ไม่ต้องมี

หน้าร้าน

Shopspotapp.comกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

จุดเด่นของ ShopSpot

VISa
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SocialGiver
Social Giver คือ E-commerce ที่ผนวกกับการทำ  CSR โดยแพลตฟอร์ม

รวบรวมสินค้าและบริการทุกอย่างในระบบจะแบ่งรายได้เพื่อช่วยเหลือสังคม

Social Giver ร่วมกับหลักสูตร Digital Jam กระทรวงการท่องเที่ยวและ

กีฬา ในการร่วมมือส่งเสริมและสนับสนุนผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยว

เพื่อพัฒนาการทำ ธุรกิจแบบ CSR มากยิ่งขึ้น

SocialGiver ทำ งานอย่างไร?

เข้าเว็บไซต์ ดูรายละเอียด

ของ Listing

สะดวกสบาย ได้ช่วยเหลือ

สังคม

ติดต่อเกษตรกร

โดยตรง

Socialgiver.comกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

จุดเด่นของ

SocialGiver



ANY PRODUCT THAT NEEDS 
A MANUAL TO WORK

IS BROKEN

ผลิตภัณฑท์ี่ต้องมีคู่มือในการใช้
เป็นผลิตภัณฑท์ี่ใช้การไม่ได้

อีลอน มัสก์
ผู้ร่วมก่อตั้งและประธานบริหารของสเปสเอ็กซ ์และเทสล่า มอเตอร์

ELON MUSK
CO-FOUNDER AND CEO OF SPACEX AND TESLA MOTORS
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Airportels
บริการรับฝากและขนส่งกระเป๋าเดินทาง หรือ สัมภาระ ให้แก่นักเดินทาง ด้วย

ความรวดเร็ว ปลอดภัย ในราคาเดียว ทุกขนาด ทุกน้ำ หนัก ในกรุงเทพมหานคร 

และสนามบิน

Airportels สามารถอำ นวยความสะดวกแก่นักท่องเท่ียวท่ีเดินทางมาเท่ียว

ประเทศไทยได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะกลุ่มนักท่องเท่ียว Foreign Individual 

Tourism (FIT) หรือผู้ท่ีเดินทางมาท่องเท่ียวด้วยตัวเองไม่ผ่านกรุ๊ปทัวร์ 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

Airportels 

ทำ งานอย่างไร? 

ทำ ไมต้อง 

Airportels 

Airportels.asia

จองบริการ

มีบริการ 

24 ชม.

แม่นยำ  

และปลอดภัย

ไม่จำ กัดไซส์

ฝากของที่ต้นทาง รับของที่ปลายทาง

24
hrs

26
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Commerzy
commerzy คือ Solution บริหารร้านค้าทุกช่องทางการขายสินค้า

ในระบบเดียว 

Commerzy ช่วยเพ่ิมศักยภาพผู้ประกอบการ ผู้ผลิต ช่วยขายสินค้าแก่

นักท่องเท่ียว เช่น สินค้า OTOP หรือ สินค้าของฝากของท่ีระลึก ให้สามารถ

จัดการธุรกิจอย่างมีประสิทธิภาพและขยายช่องทางการขายได้มากย่ิงข้ึน

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

Commerzy

ทำ งานอย่างไร?

Commerzy.com

ทำ ไมต้อง  Commerzy

ลงสินค้า รายงานแบบเรียลไทม์

บริหารทุกช่องทางขายในจุดเดียว

รองรับตัวแทนไม่อั้น

รองรับหลายสาขา

จัดส่งและแจ้งเลขแทรคขนส่ง

ดูรายงาน-กำ ไรขาดทุน

เช็คยอดโอน

จัดสินค้า

ขายสินค้าผ่าน 

4 ช่องทาง

ตรวจเช็คสินค้า

ด้วยบาร์โค้ด
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DriveMate ช่วยอำ นวยความสะดวกด้านการเดินทางแก่นักท่องเที่ยวกลุ่ม 

Foreign Individual Tourism (FIT) คือกลุ่มที่เอดินทางมาเที่ยวเองไม่ผ่าน

ทัวร์ หรือกลุ่ม MICE ผู้ซึ่งเดินทางมาประชุมสัมมนาในประเทศไทย

ทำ ไมต้อง DriveMateDriveMate ทำ งานอย่างไร?

Drivematethailand.comกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

ราคาถูกกว่า

รถมีให้เลือกหลาก

หลาย

เช่ารถจาก location 

ที่คุณอยู่ 

รับทั้งบัตรเครดิต 

และเงินสด

บริการรับส่งรถ

ให้ถึงผู้เช่า

สมัครเป็นสมาชิก

ใส่สถานที่รับรถ, วัน

เวลารับ และคืนรถ

ค้นหารถที่ชอบ

ทำ การจองผ่านเว็บ

และชำ ระเงิน

นัดจุดรับรถกับ

เจ้าของรถ

เริ่มต้นการเดินทาง

DriveMate
แพลตฟอร์มที่ให้ผู้ที่ต้องการปล่อยเช่ารถกับผู้เช่ารถมาเจอกัน หรือก็คือ

แพล็ตฟอร์มที่เจ้าของรถสามารถนำ รถมาปล่อยเช่าเพื่อหารายได้เสริม

VISa
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ทำ ไมต้อง EventPop

Eventpop.me

ออกแบบเว็บเพจ

ให้อย่างสวยงาม

ซื้อบัตรได้อย่าง

สะดวก ง่ายดาย

ถือบัตรเข้างาน

ว่องไว ไม่งง

มีระบบการจำ หน่าย 

และจัดการตั๋ว

ระบบ

การจ่ายเงิน

การออกตั๋ว

และการจัดส่ง

การเข้าถึงข้อมูล

ระบบการจัดการ

ข้อมูลผู้ร่วมงาน

มีระบบ

การประชาสัมพันธ์

มีระบบ

การให้คำ ปรึกษา

EventPop
EventPop เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถช่วยให้การจัดงานอีเว้นท์มีประสิทธิภาพ

แบบครบวงจร

EventPop ช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวโดยการต้อนรับนักท่องเที่ยว

กลุ่ม MICE และมีการท่องเท่ียวเป็นของแถม ซ่ึงนักท่องเท่ียวกลุ่มเป็นนักท่องเท่ียว

ที่มีคุณภาพ ซึ่งมีระดับการใช้จ่ายสูงกว่านักท่องเที่ยวทั่วไป 3-4 เท่า

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

การทำ งานของ EventPop

VISa
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Fastwork
Fastwork เกิดมาจากแนวคิดในการแก้ปัญหาความน่าเชื่อถือในการจ้างงาน

ให้กับฟรีแลนซ์และผู้ว่าจ้างได้พบกัน โดยมีระบบการจัดการที่ดีทั้งในเรื่อง

ความน่าเชื่อถือ และราคาที่เหมาะสม

Fastwork ช่วยยกระดับผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการสร้าง Brand และ

การตลาดออนไลน์ นอกจากนั้น Fastwork ร่วมกับหลักสูตร Digital Jam 

เพ่ือให้ความรู้กับผู้ประกอบการท่องเท่ียวในการทำ การตลาดออนไลน์อีกด้วย

ทำ ไมต้อง FastworkFastwork ใช้งานอย่างไร?

Fastwork.coกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

เราคัดแต่ฟรีแลนซ์

คุณภาพ

หมดปัญหาผู้ว่า

จ้างไม่จ่ายเงิน

หมดปัญหาฟรีแลนซ์

เชิดเงิน หนีงาน

มีทีมงานช่วยเหลือ

เมื่อเกิดปัญหา

ผู้ว่าจ้าง

เลือกงาน

ที่ต้องการ

คุยกับ

ฟรีแลนซ์

รอฟรีแลนซ์

ส่งงาน

ให้เรตติ้ง

รีวิว

ชำ ระเงิน

ลงงาน

ที่ต้องการ

คุยรายละเอียด

กับผู้ว่าจ้าง

รอผู้ว่าจ้างชำ ระเงิน

เพื่อเริ่มงาน

ส่งงาน

รอผู้ว่าจ้างอนุมัติ

ให้เรตติ้ง

รีวิว

ฟรีแลนซ์
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FavBox
FavBox เป็นตัวกลางในการส่งสินค้าใหม่จากแบรนด์ดังประเภทที่คุณเลือกให้

ลองใช้ถึงบ้านฟรี! โดยผู้ใช้สินค้าสามารถเลือกประเภทสินค้าอุปโภคบริโภคที่

ใช้ประจำ 

Favbox สามารถช่วยผู้ประกอบการท่องเที่ยวในการนำ เสนอสินค้าและ

บริการใหม่ๆ ให้กับกลุ่มนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวเมืองไทย ได้ตรงกลุ่มเป้าหมาย

ได้มากยิ่งขึ้นและประหยัดค่าใช้จ่าย

Favbox ทำ งานอย่างไร?

ทำ ไมต้อง 

Favbox

Freefavbox.comกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

เช็ควัน เวลา

ที่แจกสินค้า

ตรงกลุ่มเป้าหมาย ประหยัดต้นทุน

เช็คอินในเว็บไซต์

กดยืนยัน 

และตรวจสอบที่อยู่

รอรับของ

เข้าไปในหน้า

Get Favbox

เลือกสินค้าที่ต้องการ

ไม่เกิน 3 ชิ้น

ทำ ไมต้อง Fastwork
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GolfDigg
เป็นบริการจองสนามกอล์ฟในราคาสุดพิเศษ ด้วยส่วนลดสูงสุดถึง 80%

รูปแบบในการจองสนามกอล์ฟ คือ จองล่วงหน้าได้ถึง 7 วัน ในราคา Last 

Minute Booking

บริการของ Golfdigg สอดคล้องการนโยบายกระทรวงการท่องเท่ียวและกีฬา 

ในด้านการท่องเท่ียวเชิงกีฬา (Sport tourism) ท่ีสามารถกระตุ้นให้เกิดการ

เดินทางจากกีฬา

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

GolfDigg ทำ งานอย่างไร?

ทำ ไมต้อง 

Golfdigg

Golfdigg.com

เลือกสนาม จองคิว รับส่วนลด

ได้รับส่วนลด

20-80%

เปิดจองได้ตลอด

24 ชั่วโมง

ประหยัดเวลา สะสมคะแนน

แลกของรางวัล

รับใบเสร็จ

ทางอีเมล์

24
hrs

Discount
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Health at Home
Health at Home ใช้เทคโนโลยีช่วยคุณดูแลผู้ป่วยที่บ้าน และคัดกรองผู้ดูแล

ที่เหมาะสม เพื่อทำ ให้บ้านเป็น สถานที่พักฟื้นที่ดีที่สุด สำ หรับคนที่คุณรัก

Health at Home สามารถช่วยให้ลูกหลานท่ีต้องเดินทาง แต่มีผู้ใหญ่สูงอายุ

อยู่บ้านเพียงลำ พัง สามารถมีผู้ดูแล และมีเทคโนโลยีในการเฝ้าติดตามสามารถ

ทำ ให้เดินทางได้แบบคลายความกังวล 

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

Health At Home

ทำ งานอย่างไร?

ทำ ไมต้อง 

Health at Home

เข้าไปที่เว็บไซด์ กรอกข้อมูลการดูแล

ที่ต้องการ

พอใจทันใจ สบายใจ

รอทาง 

Health at Home

ติดต่อกลับ

Healthathome.in.th
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QueQ
QUeQ มีระบบจัดการคิวของฝั่งร้านค้า และลูกค้าที่ใช้บริการ ช่วยอำ นวย

ความสะดวกให้ลูกค้าได้ซื้อสินค้าหรือสั่งอาหารได้โดยไม่ต้องไปรอหน้าร้าน 

และยังช่วยร้านค้าเก็บข้อมูล ในการประเมินความพึงพอใจ

QueQ สามารถอำ นวยความสะดวกในจุดท่องเท่ียวต่างๆ ท่ีต้องรอคิวนาน โดย

เน้นนักท่องเท่ียวกลุ่ม Foreign Individual Tourism (FIT) หรือกลุ่มท่ีเดินทาง

มาเท่ียวเองโดยไม่อาศัยทัวร์

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

QueQ ทำ งานอย่างไร?

ทำ ไมต้อง 

QueQ

Queq.me

เลือกร้าน จองคิว

จองคิวก่อนถึงร้าน

ได้ 2 ชม.

รอรับแจ้งเตือน

ผ่านมือถือ

ประหยัดเวลา มีส่วนลด และสิทธิ

พิเศษมากมาย

รับบัตรคิว

2
km.
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Santabox
บริการรับสินค้าฟรีจากแบรนด์ดัง Santabox เป็นตัวกลางระหว่างแบรนด์ 

สินค้ากับผู้ใช้สินค้า ให้ทดลองใช้สินค้าชื่อดังส่งถึงหน้าบ้านฟรี!

Santabox สามารถเป็นช่องทางในการนำ เสนอการทดลองใช้บริการให้กับนัก

ท่องเท่ียวท่ีมาเท่ียวในประเทศไทย ให้กับทางธุรกิจโรงแรม และของฝากได้ด้วย

Santabox 

ทำ งานอย่างไร?

Getsantabox.comกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

สมัครใช้งาน

แจ้งจุดมุ่งหมาย

ของแคมเปญ

เลือกผลิตภัณฑ์

ที่ชอบ

ส่งสินค้ามาที่

Santabox

เจ้าของผลิตภัณฑ์

ลูกค้า

คอมเมนต์

สินค้า

ผู้ใช้

ตอบกลับมา
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SeekSter
ระบบ matching platform บริการต่างๆ ที่จำ เป็นในชีวิตประจำ วัน เช่น

ปรับปรุง ซ่อมแซมบ้าน ความสะอาด และ บริการอื่นๆ ให้กับ ธุรกิจขนาดกลาง 

ธุรกิจขนาดย่อม และ ผู้ใช้งานทั่วไป

Seekster เข้ามาช่วยสนับสนุนบุคลากรภาคธุรกิจท่องเที่ยวได้เป็นอย่างดี 

แก้ปัญหาการขาดแคลนบุคลากรในภาคการบริการทางด้านการท่องเที่ยว 

และช่วยลดต้นทุนธุรกิจได้อีกทาง

SeekSter ทำ งานอย่างไร?

ทำ ไมต้อง SeekSter

Seekster.coกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

เข้าดูบริการในเว็บไซต์

ลูกค้าได้รับการยืนยัน

การรับงาน

รับการบริการ

รับรอง

ความปลอดภัย

สะดวก รวดเร็ว

ได้ทุกที่

บริการจาก

มืออาชีพ

ลูกค้า Feedback งาน

เลือก และกรอกข้อมูล ผู้ให้บริการรับงาน
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SendRanger
SendRanger คือแอพพลิเคชั่นเรียกใช้แมสเซ็นเจอร์ สำ หรับงานส่งของ 

เอกสาร สินค้า วางบิล เป็นเรื่องง่ายเสมือนมีแมสเซ็นเจอร์ส่วนตัว

ผู้ประกอบการด้านท่องเที่ยวและกีฬาสามารถใช้ SendRanger ทั้งในงาน

เอกสารประจำ วันและการส่งสินค้าถึงลูกค้าได้ ประหยัดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ้าง

พนักงานประจำ 

SendRanger ทำ งานอย่างไร?

Sendranger.comกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

สั่งงาน

รวดเร็ว

ติดตามได้

มีคอลเซ็นเตอร์

ปลอดภัย

ออกบิลได้

แมสเซนเจอร์

รับงาน

แมสเซนเจอร์

ส่งงาน

ลูกค้าเซ็นรับ

ชำ ระเงิน

ทำ ไมต้อง SendRanger
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Shippop ทำ งานอย่างไร? 

 ทำ ไมต้อง 

Shippop

เข้าเว็ปไซต์ เลือกรูปแบบ

การบริการ

พิมพ์ปะหน้า รอการขนส่ง

เปรียบเทียบ

ราคา

ติดตามพัสดุ

ขนส่ง

ที่เหมาะ

คุมรายจ่าย

ง่ายขึ้น

มีใบปะหน้า

เชื่อมต่อง่าย

ชำ ระค่าขนส่ง

ออนไลน์

จัดส่งง่ายขึ้น

Shippop
Shippop คือ Logistic Online booking ทำ หน้าที่รวบรวมบริการขนส่ง 

เข้ามาช่วยแก้ปัญหาให้กับธุรกิจในด้านการจัดส่งสินค้า เปรียบเทียบราคา 

สามารถเช็คได้ทันที

Shippop ช่วยอำ นวยความสะดวกในเร่ืองการขนส่งให้แก่ผู้ประกอบการธุรกิจ

ท่องเท่ียวในการขยายตลาดออนไลน์ สามารถส่งของให้ถึงมือลูกค้าได้ทันที 

ทำ ให้เกิดการซ้ือขายง่ายมากข้ึน

Shippop.comกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

VISa
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Skootar
บริการเรียกแมสเซ็นเจอร์ออนไลน์ ส่งเอกสาร สินค้า เก็บเช็ค วางบิล  แต่ที่แตก

ต่างกับ แมสเซ็นเจอร์ทั่วๆ ไป คือยอมขึ้นตึกเอาเอกสารไปส่งถึงมือ 

 Skootar บริการอำ นวยความสะดวก และประหยัดเวลากับนักท่องเท่ียว เช่น 

บริการส่งซิมการ์ด หรือ Pocket Wifi ให้นักท่องเท่ียวถึงโรงแรม รวมถึงบริการ

รับเดินเร่ืองในการเดินทาง เช่นรับหนังสือเดินทาง สมัคร-รับวีซ่า

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

Skootar ทำ งานอย่างไร? 

ทำ ไมต้อง  Skootar 

Skootar.com

สั่งงานผ่าน

แอพพลิเคชั่น

ระบบกระจายงาน 

ให้ Messenger 

Messenger 

รับงาน

Messenger โทร

คอนเฟิร์มลูกค้า

ชำ ระเงิน

ช่วยสะดวก มั่นใจกับค่าบริการ

ที่แน่นอน

ปลอดภัยกว่า

VISa
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การทำ งานของ U Drink I Drive

ทำ ไมต้อง U Drink I Drive

 เคยร่วมงานกับกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา ได้หารือร่วมกันในการ

พัฒนารูปแบบเพื่อตอบรับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ และเร็วๆ 

นี้ จะมีบริการขับรถพานักท่องเที่ยวให้กับทั้งชาวไทย และชาวต่างชาติ

Udrinkidrive.co.thกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

โหลดแอพพลิเคชั่น

มีพนักงานผู้หญิง

คอยให้บริการ

เช็คประวัติพนักงาน

อย่างละเอียด

มีกล้องวงจรปิด

และ GPS

มีกรมธรรม์

คุ้มครอง

เลือกวิธี

ชำ ระเงิน

ให้เรท

พนักงานขับรถ

ลงทะเบียน เลือกจุด รับ-ส่ง

U Drink I Drive
U drink I drive คือ driver on demand app บริการคนขับรถส่วนตัว

VISa
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ZipEvent
ZipEvent คือ platform อำ นวยความสะดวกเกี่ยวกับงาน event ในไทย

แบบครบวงจร

ช่วยส่งเสริมให้ท้ังภาคเอกชนและภาครัฐในการลดต้นทุนและเวลาในการ

จัดการงานอีเวนต์ จะมีส่วนช่วยในการพัฒนาอุตสาหกรรม MICE (Meeting, 

Incentives, Convention, Exhibition) ของประเทศไทยให้ก้าวหน้า

กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

การทำ งานของ ZipEvent

ทำ ไมต้อง ZipEvent

Zipeventapp.com

ค้นหา

อีเวนท์

มากที่สุด

ลงทะเบียน

ง่าย

ข้อมูล

ครบถ้วน 
มีกิจกรรม

มากมาย 

อัพเดทข้อมูล

ก่อนใคร

ลงทะเบียน/ซื้อบัตร แสดง e-Ticket 

ดูข้อมูลงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรม/

แลกโปรโมชัน 

ให้ฟีดแบ็ค

e-Ticket



THE WAY TO GET STARTED IS TO QUIT TALKING
AND BEGIN DOING.

หนทางสู่การเริ่มต้น
คือ การหยุดพูดและเริ่มลงมือทำา

วอลท์ ดิสนีย์
ผู้ร่วมก่อตั้งของวอลท ์ดิสนีย์

WALT DISNEY
CO-FOUNDER OF WALT DISNEY
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LocalPillow
เป็นเว็บไซต์จองโฮมสเตย์ ที่พักท้องถิ่น ทำ ให้สามารถสัมผัสการท่องเที่ยวเชิง

ธรรมชาติและวิถีชีวิตของผู้คนในชุมชนท้องถิ่น สามารถร่วมกิจกรรมต่างๆ

ของผู้คนในชุมชนอย่างเป็นกันเองได้

LocalPillow สนับสนุนการท่องเท่ียวในประเทศไทยโดยตรง เป็นการกระจาย

รายได้สู่ชุมชนส่งเสริมให้คนในชุมชนทำ หน้าท่ีเป็นเจ้าบ้านท่ีดี ต้อนรับขับสู้

นักท่องเท่ียวต่างชาติ

Localpillow.comกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

Local Pillow

ทำ งานอย่างไร?

ค้นหาโฮมสเตย์ จองและรอทาง

โฮมสเตย์ยืนยัน 

โฮมสเตย์ยืนยัน ชำ ระเงิน

VISa

ทำ ไมต้อง Local Pillow

ให้ชุมชน

มีส่วนร่วม

กระจายรายได้

สู่ชุมชน

สร้างจุดหมายใหม่

แก่นักท่องเที่ยว
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TakeMeTour
 เป็นเว็บไซต์สื่อกลางระหว่างนักท่องเที่ยวกับคนพาเที่ยวในพื้นที่ ซึ่งนักท่อง

เที่ยวสามารถเข้ามาค้นหาและจองทริปผ่านระบบเว็บไซต์ 

TakeMETour สร้างความแตกต่าง และน่าประทับใจกว่า ด้วยการบริการนัก

ท่องเท่ียวแบบ Local experience โดยไกด์ผู้เช่ียวชาญจะพานักท่องเท่ียวข้ึน

รถเมล์ กินอาหารถ่ิน ลุยตามตรอก ซอก ซอย

Takemetour.comกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

Take me Tour

ทำ งานอย่างไร?

ทำ ไมต้อง Take me Tour

Traveller

Local Expert

ค้นหาทริป

แลกเปลี่ยน

วัฒนธรรม

ได้ฝึกภาษา กระจายรายได้

ค้นหาทริปค้นหาไอเดียพาเที่ยว

จองและชำ ระเงิน

จองและชำ ระเงิน

ออกเดินทาง!

ออกเดินทาง!
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The Trip Packer
แพลตฟอร์มสังคมของคนที่รักการท่องเที่ยวในประเทศไทย สามารถแชร์

รูปภาพและรีวิวความประทับใจต่างๆในการท่องเที่ยวให้แก่กันและกัน

 เป็นการส่งเสริมการท่องเท่ียวโดยตรงผ่านการรีวิวของคนท่ีเคยไปมาแล้ว เน้น

การส่งเสริมไทยเท่ียวไทย ทำ ให้เศรษฐกิจการท่องเท่ียวในประเทศแข็งแกร่ง

Thetrippacker.comกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาสนับสนุน Startups ไทย เชื่อมโยงสู่ Tourism Gateway

The Trip Paker

ทำ งานอย่างไร?

ทำ ไมต้อง

The Trip Paker

สมัครใช้งาน

ใช้งานง่าย รีวิวจากสถานที่จริง ไร้โฆษณารบกวน

แชร์รูป

(ของเรา)

กดอยากไป, เคยไป

(ของผู้อื่น)

AD



I KNEW THAT IF I FAILED
I WOULDN’T REGRET THAT,

BUT I KNEW THE ONE THING
I MIGHT REGRET IS NOT TRYING.

ผมรู้ว่าถึงแม้ผมจะล้มเหลว ผมก็ไม่เสียใจ
เหตุผลเดียวที่ผมจะเสียใจ คือ ผมไม่ได้พยายาม

เจฟ เบซอส
ผู้ก่อตั้งและประธานบริหารของอเมซอนดอทคอม

JEFF BEZOS
FOUNDER AND CEO OF AMAZON.COM






