
      
 
 
 
 
 
      

NIHAO  AROUND THE WORLD  CO.,LTD. 

บรษิทั  หนีเห่า อะราวนดเ์ดอะเวิลด ์จ ากดั 

1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 

ช่ือบริษทั               บริษทั หนีเห่า อะราวนดเ์ดอะเวลิด ์จ  ากดั 

ประเภทธุรกิจหลกั   ธุรกิจตวัแทนน าเท่ียว 

ท่ีตั้งส านกังาน   อาคารศรีวราแมนชัน่ 2  เลขท่ี 238/19  ชั้น3 หอ้ง 19  

                                                      ซอยนาทอง 7  ถนนรัชดาภิเษก  เขตดินแดง  แขวงดินแดง 

                                                       กรุงเทพฯ  10400  

หมายเลขโทรศพัท ์             02-642-3852 - 4  

หมายเลขโทรสาร              02-641-3284 

หมายเลขโทรศพัทมื์อถือ             แผนกวซ่ีาจีน & วซ่ีาทัว่โลก  TEL :  088-799-7946 

                                                      แผนกไวไฟจีน & ซิมจีน  TEL : 095-394-6987 

                                                      แผนกทวัร์ & แพค็เกจ็ทวัร์ & ตัว๋เคร่ืองบิน  TEL : 091-694-4478 

E-mail                                            nihao_china@hotmail.com  

 Web Size         http://www.nihaochinatravel.com 

 เลขทะเบียนบริษทั           0105556091471 

เลขทะเบียนประกอบธุรกจิน ำเทีย่ว       11/07736 

เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษอีำกร                  0 1055 56091 471  
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2. ประวตัิควำมเป็นมำ 

    บริษทั หนีเห่า อะราวนดเ์ดอะเวลิด ์จ  ากดั (NIHAO  AROUND THE WORLD  CO.,LTD.) 

ไดเ้ปิดด าเนินการตั้งแต่วนัท่ี  1 พศจิกายน  พ.ศ 2548    เราเร่ิมตน้จากคนท่ีรักการเดินทาง     ท่ีคร ่าหวอด

งานดา้นท่องเท่ียวกวา่ 25 ปี  จดัตั้ง  บริษทั ฯ  เพื่อประกอบธุรกิจตวัแทนท่องเท่ียวแบบครบวงจรข้ึน    

ภายใตก้ารด าเนินการโดยผูช้  านาญจากผลงานท่ีผา่นมาตลอดระยะเวลาการด าเนินงานทางบริษทัฯและ

ทางทีมงานไดรั้บความไวว้างใจจากผูมี้อุปการะคุณทุกท่านดว้ยดีเสมอมา โดยทางบริษทัฯพยายามท่ีจะ

ปรังปรุงรูปแบบการใหบ้ริการ พฒันาระบบการท างานใหร้วดเร็ว และพยายามหาเส้นทางใหม่ๆ อยา่ง

ต่อเน่ืองเพื่อสนองต่อความตอ้งการของลูกคา้ 

3. บริกำร 

 บริการทวัร์ เป็นหมู่คณะ  เส้นทางท่องเท่ียวเมืองจีน โดยท่านสามารถก าหนดงบประมาณ  เส้นทาง  
วนัเวลา ตามใจท่านเองได ้  

 บริการทวัร์ รูปแบบอิสระทวัร์ เดินทางก่ีท่านกไ็ด ้ไม่ตอ้งไปรวมกบัใคร   ไม่ตอ้งคอยใคร  อยากอยูท่ี่
ไหนนานๆ กไ็ดต้ามใจท่าน  ในรูปแบบแพค็เกจ็  

 บริการรับจองโรงแรมท่ีพกัทัว่ประเทศจีน   
 บริการรับจองรถตู ้รถโคช้ ทัว่ประเทศจีน  
 บริการไกดพ์ดูภาษาไทยทุกเมือง , บริการล่าม เจรจาธุระกิจ   ทุกเส้นทางในประเทศจีน  
 รับท าวซ่ีาเขา้ประเทศจีนทุกประเภท และวซ่ีาทัว่โลก  
 บริการใหค้  าปรึกษาเร่ืองเส้นทางท่องเท่ียวทัว่ประเทศจีน 
 บริการรับจองตัว๋เคร่ืองบิน ทั้งในและต่างประเทศ ทัว่โลก รวมทั้งตัว๋ในประเทศจีน ทุกสาย  
 บริการรับจดักรุ๊ปสัมมนา , กิจกรรมสัมพนัธ์ภายในองคก์ร ฯลฯ  

และท่ีบริษทัของเรายงัเป็นแหล่งรวมของขอ้มูล  รูปภาพ  หนงัสือท่องเท่ียวจีนในเส้นทางต่างๆ อีกดว้ย 

 บริการใหเ้ช่า Pocket Wifi In China  สัญญาณแรงทัว่จีน  เจา้แรกและเจา้เดียว   
 บริการขายซิมเล่นอินเตอร์เน็ตในประเทศจีน    

 

 



 

 

4.  ปณิธำนของบริษัท 

1. บริษทัฯ  จะบริหารเงินทุกบาท  ทุกสตางคท่ี์ท่านไดไ้วว้างใจ   ใหบ้ริษทัฯ เราไดบ้ริการท่านอยา่ง
คุม้ค่า    เพื่อใหง้านท่ีเราไดรั้บมอบหมายมีคุณภาพท่ีสุดเท่าท่ีเราจะท าได ้ 

2. ทีมงานมุ่งมัน่ท่ีจะสร้างใหเ้ป็นธุรกิจจดัน าเท่ียวท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผูใ้ชบ้ริกาและเป็น
ธุรกิจจดัน าเท่ียวท่ียดึมัน่ในจรรยาบรรณของวชิาชีพของเราอยา่งเคร่งครัด 

3. ธุรกิจของบริษทัจะตอ้งเป็นธุรกิจจดัน าเท่ียวท่ีเจริญเติบโตตลอดเวลาบนเส้นทางการเติบโตคือการ
เป็นปึกแผน่ทั้งในระดบัองคก์ร และรายได ้ ตลอดจนสวสัดิการท่ีดีใหก้บัพนกังานของเรา และกบั
ลูกคา้ท่ีเป็นส่วนหน่ึงของการเจริญเติบโตไปพร้อมกบับริษทั 

4. เราใหค้วามส าคญักบัค ามัน่สัญญาทุกค าท่ีเราใหไ้วก้บัลูกคา้ และพยายามท าใหดี้กวา่ค  าสัญญาดว้ย
ความมุ่งมัน่อยา่งเตม็ท่ี ท่ีจะสร้างสรรค ์ผลงานท่ีดี และมีคุณภาพดว้ยความรับผดิชอบและตั้งใจจริง 

5. ใหค้วามส าคญักบัความพอใจสูงสุดแก่ลูกคา้ มากกวา่ผลประโยชนข์องบริษทั โดยทุกการบริการจะ
เนน้ใหลู้กคา้ไดรั้บประโยชนสู์งสุด และผลประโยชนข์องบริษทันั้นจะตอ้งอยูบ่นพื้นฐานความ
พอใจของลูกคา้ 

 

5. ทีมงำน 

Name :   คุณปฐพร     คงใจชนวทิ   (ดำหลำ)   

Tile : Managing Director 

Industry : Experience : 26  Years 

Remark : Lanna Tour Co.,Ltd. , Top Hit Tour Co.,Ltd., Rungniran Tour  Co.,Ltd.  

 Baan Tour Co.,Ltd. , Weekend Tour  Co.,Ltd. , Kunming China Comfort  Co.,Ltd.  

Zhangjiajia Hai wai  Co.,Ltd .  

 

 



Name :  คุณนทัธ์วรัน       ธนารัตน์นลินธร  (ป๊ิง)  

Tile : Accounting  Department   

Industry : Experience : 4  Years 

 

Name :  คุณกรองทอง    ซ่ือจริง   (อ้อม)  

 Tile : VISA   

Industry : Experience :  3   Years 

 

Name :  คุณพรพนำ     กำวเิศษ   (ออ็ฟ)  

 Tile : VISA 

Industry : Experience :  2   Years 

 

Name :  คุณหงส์หยก       มีด ี   

 Tile : WIFI & SIM  

Industry : Experience :   3   Years 

 

Name :  คุณวำริช    เต็มชัย    

 Tile : ม้ำเร็ว  

Industry : Experience :   5   Years 

 

 



       6. ควำมภูมิใจที่ผ่ำนมำ 

  1.   บริษทั เอปูเซ่  (ประเทศไทย)  จ  ากดั                  ท่องเท่ียวปักก่ิง      จ  านวน   160   ท่าน   

  2.   บ.ปูนซีเมนต ์ตรานกอินทรี                               ท่องเท่ียวคุนหมิง   จ  านวน    80   ท่าน               

3.   องคก์ารขนส่งมวลชนกรุงเทพ                         ท่องเท่ียว – ดูงาน เซ่ียงไฮ ้–หงัโจว  จ  านวน  45  ท่าน   

4.  สมาคมฟูโจวแห่งประเทศไทย                          ประชุม – ท่องเท่ียวเซ๊ียะเหมิน   จ านวน 45  ท่าน   

  5.   บริษทั ปูนซีเมนตไ์ทย                                      ท่องเท่ียวเฉินตู – จ่ิวจา้ยโกว  จ  านวน  90  ท่าน   

  7.   บริษทั  BAYER THAI CO.,LTD                    ท่องเท่ียวกุย้หลิน    จ  านวน 40  ท่าน  

  8.   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                      ท่องเท่ียวเฉินตู – จ่ิวจา้ยโกว   250  ท่าน  

  9.   บริษทั  วนิ วนิ เวลิดไ์วด ์ จ ากดั                        ท่องเท่ียวคุนหมิง  170   ท่าน   

 10.  มหาวทิยาลยัศิลปกร  คณะสถาปัตยก์รรม        ท่องเท่ียว – ดูงาน ปักก่ิง     จ  านวน  30  ท่าน 

 11.  บริษทั ชาร์ป  ประเทศไทย                               ท่องเท่ียวกุย้หลิน   จ  านวน  70   ท่าน 

 12.  บริษทั เคทีบี ลีสซ่ิง จ  ากดั                                ท่องเท่ียวเวียตนาม – ฮานอย   จ  านวน   80    ท่าน 

 13.  บริษทั เคทีบี ลีสซ่ิง จ  ากดั                                ท่องเท่ียวคุนหมิง – ตีกลอ์ฟ    จ  านวน   35    ท่าน 

 14.  บริษทั เคทีบี ลีสซ่ิง จ  ากดั                                 ท่องเท่ียวฮ่องกง – มาเก๊า         จ  านวน   60    ท่าน 

 15.  คณะผูบิ้หาร บริษทั โตโยตา้ ประเทศไทย        ท่องเท่ียวกุย้หลิน – ซีอาน       จ านวน   20    ท่าน     

 16.  โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  วทิยาลยัทหารเรือ ศาลายา   นครปฐม 

                                                                                ท่องเท่ียว – ดูงาน เซ่ียงไฮ ้– ปักก่ิง  จ านวน  160  ท่าน 

 17.  บริษทั  BAYER THAI CO.,LTD                    ท่องเท่ียวปักก่ิง                        จ  านวน   20    ท่าน  

 18.  บริษทั โซตสั อินเตอร์เนชัน่แนล จ ากดั           ท่องเท่ียวฮ่องกง – กวางเจา      จ  านวน   20    ท่าน  

 19.  คณะอาจารย ์มหาวยิาลยั บูรพา  บางแสน       ท่องเท่ียวฮ่องกง – เซ้ินเจ้ิน       จ  านวน   30    ท่าน  

 20.  บริษทั เคลวล่ีิ พลูคาว จ ากดั                            ท่องเท่ียวสิงคโปร์                     จ านวน   60    ท่าน  

 21.  บริษทั เคทีบี ลีสซ่ิง จ  ากดั                               ท่องเท่ียวกวางเจา – กุย้หลิน     จ  านวน   100  ท่าน  



 

 22.  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี                      ท่องเท่ียว-สัมมนา  กุย้หลิน       จ  านวน   120  ท่าน  

 23.  บริษทั มินเซนแมชีนเนอร่ี  จ  ากดั                   ท่องเท่ียวจางเจียเจ้ีย –กวางเจา   จ  านวน   35    ท่าน  

 24.  มหาวทิยาลยัทกัษิณ  สงขลา                           ท่องเท่ียวจางเจียเจ้ีย –กวางเจา   จ  านวน   35    ท่าน 

 25.  บริษทั  บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จ  ากดั   ท่องเท่ียวเจ้ิงโจว        จ  านวน   35    ท่าน 

26.  บริษทั เคทีบี ลีสซ่ิง จ  ากดั                               ท่องเท่ียวเซ่ียงไฮ ้– หงัโจว      จ  านวน   100  ท่าน  

27.  บริษทั เคทีบี ธุรกิจ ลีสซ่ิง จ  ากดั                       ท่องเท่ียวฉางชา – จางเจียเจ้ีย  จ  านวน   100  ท่าน  

28.  บริษทั เคทีบี ธุรกิจ ลีสซ่ิง และธนาคารกรุงไทย   สาขาทัว่ประเทศไทย      

                                                                              ท่องเท่ียวจ่ิวจา้ยโกว – หวงหลง   จ  านวน  100  ท่าน  

29.  บริษทัมิตรแทป้ระกนัภยั                                ท่องเท่ียวสิบสองปันนา               จ  านวน    80  ท่าน                      

30. บริษทั อาร์ เอก็ซ์ จ  ากดั                             ท่องเท่ียวกวางเจา – ฮ่องกง        จ  านวน    40   ท่าน   

31. มหาวทิยาลยัเทคโนโลยสุีรนารี                      ท่องเท่ียว-สัมมนา  บาหลี       จ  านวน   127  ท่าน  

32. บริษทั อาร์ เอก็ซ์ จ  ากดั                                   ท่องเท่ียวไตห้วนั                    จ  านวน    150  ท่าน   

33. บริษทั เอฟดบับลิวดี ประกนัชีวติ                    ท่องเท่ียวประเทศญ่ีปุ่น            จ  านวน    240  ท่าน  

34. ธนาคารกรุงไทย  เจา้หนา้ท่ีสาขาทัว่ประเทศ  ท่องเท่ียวคุนหมิง-ตา้ล่ี-ล่ีเจียง จ  านวน   120  ท่าน  

                                                                         ฯลฯ   

 

 

 

 

 



 

7. ภำพควำมประทับใจของผลงำนที่ผ่ำนมำ 

    

 

 

 

โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรเรือท่องเที่ยวดูงำน เซ่ียงไฮ้ 

ร้ำนบัญชำกำรเกษตร  ท่องเที่ยวปักกิง่ 

                         

                 บริษัท เอปูเซ่  (ประเทศไทย)  จ ำกดั  ท่องเที่ยวปักกิง่ จ ำนวน   160   ท่ำน   

      

บริษัท  BAYER THAI CO.,LTD                มหำวทิยำลยัศิลปกร  คณะสถำปัตยกรรม      



    

                                                         

                                     บริษัท เคทีบี ลสีซ่ิง จ ำกดั  ท่องเที่ยวเวยีตนำม           

                                  

                       บริษัท เคทีบี ลสีซ่ิง จ ำกดั   ท่องเที่ยวคุนหมิง – ตีกอล์ฟ  

 

               

                                         บริษัท เคทีบี ลสีซ่ิง จ ำกดั   ท่องเที่ยวฮ่องกง – มำเก๊ำ    

 

 

 



 

              

 

             

 

                

 

 

 

 

 



 

8. ของที่ระลกึจำกเรำ  

 

                                               

                                                         คู่มือการเดินทาง           

 

สุดท้ำยนี้    ส่ิงท่ีทางบริษทัฯ ภูมิใจท่ีสุดในการท างาน คือการจดัหาโปรแกรม ใหค้  าปรึกษาในการ

เดินทาง การจดังบประมาณของท่านมาใชป้ระโยชน์ใหคุ้ม้ค่ามากท่ีสุด และการท าทุกความตอ้งการของ

ลูกคา้ใหเ้ป็นความจริง การเลือกสรรส่ิงดีดีใหก้บัลูกคา้ ไม่ว่าจะเป็น การเดินทางท่ีดี สะดวก ปลอดภยั ท่ี

พกัสะอาด อาหารอร่อย และทีมงานท่ีมีความรู้ ความช านาญ เพื่อมอบให้กบัผูใ้ชบ้ริการทุกท่านดว้ยใจ 

เป็นการตอบแทนท่ีท่านไดใ้หค้วามไวว้างใจใชบ้ริการของเราดว้ยดีตลอดมา   เรายนิดีใหบ้ริการ 

 E-mail & Skype : nihao_china@hotmail.com  ,  zjj_dalar@hotmail.ocm                                     

Tel : 02-642-3852-4  ,  Fax : 02-641-3284  

Hot Line  : 063-559-9996    LINE@ : nihaochina 

www : nihaochinatravel.com 

WEB PAGE : https://www.facebook.com/nihao1188/ 

  คดิถงึเมืองจีน  คดิถงึเรำหนีเห่ำไชน่ำ   

mailto:nihao_china@hotmail.com
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