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TOKEN TRAVEL THAILAND KOIN (TTT฿) 

1. Koin Utilitas 
 TOKEN TRAVEL THAILAND (TTT฿ )  adalah koin yang dikembangkan oleh Token Travel 
(Thailand) Co., Ltd. dari jaringan WAVES CHAIN (sebanding dengan Ether pada jaringan Ethereum). Ini 
adalah sebuah KOIN UTILITAS yang lahir dengan tujuan membantu bidang pariwisata dan jasa yang 
menghadapi masalah dampak krisis Covid-19 pada ekonomi global. TTT฿ telah resmi didirikan (pada 
tanggal 17 Maret 2020 jam 10:14:51) dengan harga yang telah ditetapkan oleh perusahaan pada 1 
dollar atau sekitar 34 baht sebagai harga awal. Pertama kali 1 TTT฿  akan bernilai $0.03 atau sekitar 
1 baht yang ada dipapan perdagangan waves.exchange. 

1.1 BIAYA GAS 
Biaya Ini seperti ukuran yang digunakan untuk mengukur dalam pengesahan oleh 

Validator, seperti membuat blockchain baru dan mengamankan transaksi pada jaringan 

WAVES CHAIN. TTT฿ dapat dihubungkan dengan WAVES CHAIN. Pengguna harus membayar 

biaya gas atau biaya transaksi dalam TTT฿ ,  setiap transaksi mutasi akan dikenakan biaya  
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sebesar 10 TTT฿ atau dapat memilih untuk membayar biaya gas dalam Waves. Gagasan 0.001 

waves, dapat disimpulkan bahwa gas akan digunakan dalam langka-langka ini. 

• Biaya untuk transaksi dalam jaringan, seperti pengalihan aset berharga, 
penyimpanan, dll. 

• Biaya untuk menggunakan Kontrak Terprogram atau Aplikasi Terdesentralisasai 
(Dapps) dan perdagangan di papan waves.exchange. 

1.2 DeFi akronim untuk Decentralized Finance 
Hal ini seperti menyimpan uang disebuah bank. Mari kita lihat gambaran dari DeFi 

dalam kehidupan nyata untuk melihatnya lebih baik. Satu bisnis yang lahir karena dunia 

transaksi keuangan kripto. Bisnis yang lahir karena dunia transaksi keuangan kripto 

membutuhkan likuiditas, sebuah bisnis yang terbuka untuk pemegang kripto menyetor uang 

karena jika Anda menyimpannya saja, nilai tokennya tetap sama. Tetapi jika disimpan dalam 

platform, dan ketika seseorang meminjam atau menukar uang (yang harus membayar bunga 

atau biaya), orang yang menyimpannya juga akan mendapatkan bagian dari bunga atau biaya 

tersebut. 

1.3 Pertukaran produk dengan mitra-mitra TTT฿  
Setelah peluncuran, token TTT฿ dapat digunakan dalam platform pelanggan BARTER 

KUB. Perdagangan barang menggunakan token TTT฿ dalam pertukaran yang akan mulai 
digunakan secara luas. Hal ini memungkinkan untuk bertukar produk-produk dengan nilai 
mulai dari 10 baht - 1,000 juta baht berdasarkan kategori produk yang akan dipertukarkan 
sebagai berikut. Kategori Produk.  

 

• Tas • Kamera • Pendidikan                     • Hotels 

• Olah Raga • Komputer • Hobi • Mobil 

• Sepeda • Bepergian • Bisnis • Ibu dan Anak  

• Jam • Jasa • Peralatan Listrik • Pakaian 
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• Peternakan • Jimat • Rumah dan Taman • Sumbangan 

• Sepeda Motor • Hewan Peliharaan • Ponsel dan Tablet • Aksesoris 

• Sepatu • Restoran • Permainan • Minuman 

• Perumahan • Mencari Pekerjaan • Makanan • Alat Musik 

• Suku Cadang 

Mobil 

• Suplemen 

Makanan 

• Kesehatan dan 

Kecantikan 

 

 

 

Tujuan BARTER KUB Company Limited yaitu memperluas jumlah toko-toko keanggotaan 
yang mendukung token TTT฿ sebagai berikut: 

• Dalam 1 tahun (31 May 2022) jumlah anggota 10,000 toko. 

• Dalam 2 tahun (31 May 2023) jumlah anggota 50,000 toko yang mencakup 77 propinsi. 

• Dalam 3 tahun (May 31, 2024) jumlah anggota 100,000 toko meliputi luar negeri 
seperti Inggris, China, Jepang, Korea, Vietnam, dll. 

 

Namun, koin TTT฿ tidak dibuat untuk tujuan pembayaran. Tetapi mitra dan toko umum 
memilih untuk menerima koin TTT฿ untuk digunakan sebagaimana mestinya.  Pengguna dapat 
memeriksa berita terbaru dari mitra melalui situs web resmi  Token Travel Thailand di 
https://www.tokentravel.co/ https://www.tokentravel.co.th/ atau melalui saluran sosial media di  
https://web.facebook.com/BarterKub juga saluran lain dari mitra Token Travel Thailand. 

 
 
 
 

https://www.tokentravel.co/
https://www.tokentravel.co.th/
https://web.facebook.com/BarterKub
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 2. Sistim Ekonomi Daripada Koin 
Sketsa Tokenomic Sketsa Ekonomi 

Sketsa Ekonomi Nama Koin : Token Travel Akronim Thailand  

Nama Satuan : TTT฿ 

Jumlah Total Koin = 100,000,000,000 TTT฿ 

Asset ID : 6WsiYP7SpBnJZAVYNKs6RPGwnNtbRuyeEJ8uptwe1mfC 

Jaringan : WAVES BLOCKCHAIN 
 

 

 

 
 
 



 
  
 
 
 
 

6 
 

 

 3. Struktur Koin (Distribusi Token) 
Pasokan maksimum 100,000,000,000 TTT฿, dibuat sekali, tidak dapat dibuat lebih banyak 

koin. 
 

  3.1 PRA-PENJUALAN 
PRA-PENJUALAN = 1% or 1,000,000,000 TTT฿ 

Bagi yang berminat membawa dana untuk megembangkan platform dan berbagai fungsi 
kedepannya akan diumumkan dalam lingkungan perusahaan sebagaimana ditentukan oleh 
perusahaan company. 

 

3.2 AIR DROP  
AIR DROP = 1% or 1,000,000,000 TTT฿  
Simpan koin Anda di dompet WAVES.EXCHANGE, cara mengunduh 

https://bit.ly/3rBAJQM 
 

3.3 PEMASARAN  
PEMASARAN = 1% or 1,000,000,000 TTT฿  
Penghargaan bagi humas yang mempromosikan kesadaran penggunaan koin TTT฿ 

secara luas dan bergabung membangun komunitas bersam-sama mempromosikan 
pemasaran di berbagai kelompok sosial. 

 

3.4 TIM MANAJEMEN 
TIM MANAJEMEN = 1% or 1,000,000,000 TTT฿  
Anggaran bersama untuk tim pengembangan berbagai proyek yang mendukung 

penggunaan seperti 

• TTT฿ E - MARKETPLACE 
Marketplace atau E-marketplace adalah platform yang mencakup situs 

web dan aplikasi yang menjual berbagai merek dalam kategori berbeda. Yang 
paling populer dan umum dikenal adalah Lazada dan Shopee. Situs e-niaga 
bermerek dirancang dan dikembangkan oleh web e-niaga yang bermerek.  
 

https://bit.ly/3rBAJQM


 
  
 
 
 
 

7 
 

 
Termasuk administrasi pendukung dan sistim manajemen yang teratur yang 
menggunakan TTT฿. 

 
 

 
 

• PENAMBANGAN TTT฿ 
Apa itu penambangan TTT฿? Penambangan TTT฿ adalah proses verifikasi 

transaksi dan menambahkannya ke buku besar publik yang dikenal sebagai 
Blockchain. Hal ini dicapai dengan menggunakan kekuatan komputasi Anda 
untuk memecahkan masalah matematika dan pada gilirannya. Bersama-sama 
para penambang akan diberi hadia TTT฿. 

• Play to Earn 
Model Play to Earn memiliki satu tujuan utama adalah memaiknkan game 

untuk meningkatkan peringkat dan menyelesaikan tugas harian untuk 
mendapatkan imbalan dimana jumlah keuntungan tergantung pada peringkat 
pemain, keuntungan akan berupa aset dalam game dengan nilai dunia nyata. 
Baik itu token, berbagai item, NFT dalam game, dan masih banyak lagi, 
sebagian besar konsep metaverse diadaptasi disini. Sebagai hasilnya, aset 
dalam game dapat diperdagangkan. Token yang diperoleh dengan 
menyelesaikan misi dalam game juga dapat digunakan untuk mengembangkan 
keterampilan karakter, membeli item, dan NFT di pasar platform game.  
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Namun, Play to Earn memiliki beberapa batasan, seperti energi yang dapat 
digunakan Pemain perhari. Sehingga untuk mencegah inflasi dalam sistim dari 
permainan yang berlebihan, token yang diperoleh dalam permainan juga 
dapat diperdagangkan diberbagai pusat perdagangan yang mendukung token 
tersebut. 

• STAKING 
Stake atau Staking adalah salah satu bentuk tabungan kripto yang akan 

meningkat nilainnya dari modal awal. Berapa banyak yang Anda setorkan 
terserah Penabung dan tabungannya tidak harus menjadi aset kripto arus 
utama, tapi dapat dilakukan dengan developer manapun atau permainan 
kripto apapun dapat dibuat dan terkadang keuntungannya mungkin tidak 
dalam bentuk aset yang telah kami setorkan. Tapi itu mungkin diberikan dalam 
bentuk hak istimewa lainnya, seperti akses ke produk baru dalam afiliasai 
penabung itu sendiri, contohnya sebagai berikut. 

• Yield Farming 
Yield Farming adalah bentuk keuntungan yang sangat mirip dengan Staking, 

tetapi berbeda karena uang yang disetorkan benar-benar digunakan dalam 
sistim dan menjadi “likuiditas” untuk mendapatkan berbagai bentuk 
keuntungan dari sistim.  Baik itu koin atau biaya yang mungkin berasal dari 
penggunaan sebenarnya. 

• SWAP 
Swap adalah pertukaran aset klip besar dari unit lain ke unit lain, seperti 

menukar BNB ke BUSD, atau menukar koin kripto dengan kripto untuk platform 
lain, misalnya menukar KUB ke LUMI untuk di perdagangkan di game Morning 
Moon Village yang merupakan permainan dengan jaringan Bitkub sendiri. 
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3.5 PINJAMAN TTT฿  
PINJAMAN TTT฿ = 1% or 1,000,000,000 TTT฿  
Pinjaman dengan menggunakan koin TTT฿ sebagai media bagi usaha UKM yang tidak 

memiliki akses kesumber pendanaan. Bunga rendah yang awalnya dapat dibantu oleh 
pemerintah, percobaan dengan kontrak dokumen dengan anggota BARTER KUB dan dimasa 
mendatang akan dikembangkan melalui situs dan sistim applikasi.  

 

3.6 TTT฿ DeFi  
TTT฿ DeFi = 10% or 10,000,000,000 TTT฿ 
Memberikan keuntungan bagi mereka yang memegang koin TTT฿ yang meng ikut i 

aturan dengan mengirimkan koin yang disetorkan ke perusahaan.  

✓ 3 bulan deposit = 40 % 
✓ 6 bulan deposit = 90 % 
✓ 12 bulan deposit = 200 % 

dengan setoran minimal 10,000 TTT฿ 
Pada tahap awal masa percobaan, menggunakan dalam bentuk dokumen kontrak 

dan kedepannya akan dikembangkan melalui situs dan sistim applikasi.  

3 .7 INVESTMENT  
INVESTASI = 10% or 10,000,000,000 TTT฿  
Ini adalah proyek investasi di berbagai aset. Itu akan dalam bentuk PKP (Penawaran 

Koin Perdana) atau PDP (Penawaran DEX Perdana) untuk digunakan dalam ekosistim TTT฿ , 
yang merupakan aset perusahaan. Membangun stabilitas koin seperti Proyek Pembelian 
Hotel Patong/ Proyek Penyewaan Mobil Listrik/Proyek Pool Villa dan proyek lainnya di masa 
mendatang, untuk tahap awal menggunakan dokumen kontrak dan kedepannya akan 
dikembangkan melalui website dan sistim applikasi. 

3.8 MINING  
PENAMBANGAN = 10% or 10,000,000,000 TTT฿ 
Penambangan TTT฿ dalam tahap pertama, penambangan belum dilaksanakan, 

sampai nanti ada pemberitahuan dari perusahaan. 
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3.9 CADANGAN PERUSAHAAN 
CADANGAN PERUSAHAAN = 10% or 10,000,000,000 TTT฿  
Total kepemilikan koin perusahaan adalah 10,000,000,000 TTT฿ 

3.10 ANGGOTA BARTER KUB  
ANGGOTA BARTER KUB = 15% or 15,000,000,000 TTT฿ 
Anggota BARTER KUB akan menjadi ekosistim utama untuk koin TTT฿ .  K i t a  a k an 

memberikan likuiditas kepada mereka di dalam ekosistem ini (Awalnya 1 Point = 1 TTT฿/1 
Point = 1 baht) 

3.11 MEMBAKAR TTT฿  
MEMBAKAR TTT฿ = 40% or 40,000,000,000 TTT฿  
Membakar koin, juga dikenal sebagian orang “membakar koin”, juga "meghilangkan 

koin" TTT฿, yang berarti mengeluarkan koin dari sistim untuk mengurangi persediaan koin.  
Setiap putaran memiliki batas waktu yang berbeda untuk membakar koin atau mungkin juga 
tidak sama sekali. 

Pertama, dimulai 1 Oktober 2021, dibakar 10,000,000 TTT฿  
Kedua, dimulai 1 Maret 2022, dibakar 9 ,990,000,000 TTT฿  
Ketiga, dimulai 1 Agustus 2022, dibakar 10,000,000,000 TTT฿  
Keempat, dimulai 1 Januari 2023, dibakar 10,000 ,000,000 TTT฿  

Sisanya 10,000,000,000 TTT฿, perusahaan akan menginformasikan kemudian.  
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4. Dompet digital TTT฿ (Dompet) 
TOKEN TRAVEL THAILAND (TTT฿)dibuat di jaringan WAVES CHAIN berada di waves.exchange 

yang nomor dompet dimulai dengan 3PXXXXX dan juga koin dapat disimpan dalam TRUST WALLET. 
Dimasa depan tim pengembangan akan menjadikan koin TTT฿  dapat disimpan di dompet dalam 
negeri maupun internasional. Nanti akan diumumkan ke publik. 

 
 
 
 
 
 
 
 

5. Papan Perdagangan Mendukung TTT฿ (PENUKARAN) 
Pendukung itu adalah waves.exchange (sejak tanggal 17 Maret 2020 10:14:51 ), dimana harga 

perusahaan ditetapkan pada $1, atau sekitar 34 baht, dengan harga dimulai dari 1 TTT฿ yang bernilai 
$0.03 atau sekitar 1 baht. TTT฿ telah dipasangkan lebih dari 100 koin kripto seperti BTC/ ETH/ USDT/ 
WAVES, dll. Juga akan terdaftar di https://coinmarketcap.com/th/ dan https://coingecko.com/th/ Tim 
akan membuat koin TTT฿ yang dapat didaftarkan pada papan perdagangan dalam dan luar negeri. 
Nanti akan diumumkan ke publik.  

6. Kesimpulan 

6.1 Struktur Sistim Dasar TOKEN TRAVEL THAILAND (TTT฿) 
Bilamana struktur sistim dasar dari TOKEN TRAVEL THAILAND (TTT) belum sempurna, 

kemungkinan dipengaruhi oleh faktor pasar yang tidak terlihat atau situasi teknis. Maka Token 
Travel (Thailand) Co., Ltd. berhak untuk melakukan perubahan. 

 

 

https://coinmarketcap.com/th/
http://www.coingecko.com/th
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6.2 Ekosistim TOKEN TRAVEL THAILAND (TTT฿) 
Ekosistim TOKEN TRAVEL THAILAND (TTT฿) adalah merupakan alat untuk menjangkau 

masyarakat baik di dalam dan luar negeri yang belum memiliki akses ke sistim keuangan yang 
terjangkau sesuai kebutuhan masyarakat. Penyediaan jasa keuangan merupakan hal yang 
penting untuk perubahan kearah yang lebih baik. Sistim pelayanan keuangan saat ini masih 
memiliki kendala dengan biaya yang tinggi. 

6.3 Perubahan dan Peningkatan Whitepaper TTT฿ 
Karena dokumen ini dibuat sebagai Whitepaper TTT฿ V.1 jika ada hukum di Thailand 

di masa yang akan datang baik yang berlaku di luar negeri dengan hal-hal yang berhubungan 
dengan hukum, maka tim bersedia melakukan perubahan dan pengembangan untuk 
disesuaikan dengan aturan dan persyaratan yang berlaku.   Agar Anda akan mendapatkan 
maanfaat maksimal dari pemegang koin, kami berhak untuk mengubah dan meningkatkan 
akan Whitepaper TTT฿ ini dari waktu ke waktu. 
 
Informasi selanjutnya 
https : //www.tokentravel .co/  
https : //www.tokentravel .co . th/  
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