NIHAO AROUND THE WORLD CO.,LTD.
บริษทั หนีเห่า อะราวนด์เดอะเวิลด์ จากัด
1. ข้ อมูลทั่วไปของบริษัท
ชื่อบริ ษทั

บริ ษทั หนีเห่า อะราวนด์เดอะเวิลด์ จากัด

ประเภทธุ รกิจหลัก

ธุรกิจตัวแทนนาเที่ยว

ที่ต้ งั สานักงาน

อาคารศรี วราแมนชัน่ 2 เลขที่ 238/19 ชั้น3 ห้อง 19
ซอยนาทอง 7 ถนนรัชดาภิเษก เขตดินแดง แขวงดินแดง
กรุ งเทพฯ 10400

หมายเลขโทรศัพท์

02-642-3852 - 4

หมายเลขโทรสาร

02-641-3284

หมายเลขโทรศัพท์มือถือ

แผนกวีซ่าจีน & วีซ่าทัว่ โลก TEL : 088-799-7946
แผนกไวไฟจีน & ซิมจีน TEL : 095-394-6987
แผนกทัวร์ & แพ็คเก็จทัวร์ & ตัว๋ เครื่ องบิน TEL : 091-694-4478

E-mail

nihao_china@hotmail.com

Web Size

http://www.nihaochinatravel.com

เลขทะเบียนบริษทั

0105556091471

เลขทะเบียนประกอบธุรกิจนำเทีย่ ว

11/07736

เลขประจำตัวผู้เสี ยภำษีอำกร

0 1055 56091 471

2. ประวัติควำมเป็ นมำ
บริ ษทั หนีเห่า อะราวนด์เดอะเวิลด์ จากัด (NIHAO AROUND THE WORLD CO.,LTD.)
ได้เปิ ดดาเนินการตั้งแต่วนั ที่ 1 พศจิกายน พ.ศ 2548 เราเริ่ มต้นจากคนที่รักการเดินทาง ที่คร่ าหวอด
งานด้านท่องเที่ยวกว่า 25 ปี จัดตั้ง บริ ษทั ฯ เพื่อประกอบธุ รกิจตัวแทนท่องเที่ยวแบบครบวงจรขึ้น
ภายใต้การดาเนินการโดยผูช้ านาญจากผลงานที่ผา่ นมาตลอดระยะเวลาการดาเนินงานทางบริ ษทั ฯและ
ทางทีมงานได้รับความไว้วางใจจากผูม้ ีอุปการะคุณทุกท่านด้วยดีเสมอมา โดยทางบริ ษทั ฯพยายามที่จะ
ปรังปรุ งรู ปแบบการให้บริ การ พัฒนาระบบการทางานให้รวดเร็ว และพยายามหาเส้นทางใหม่ๆ อย่าง
ต่อเนื่องเพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้า

3. บริกำร
 บริ การทัวร์ เป็ นหมู่คณะ เส้นทางท่องเที่ยวเมืองจีน โดยท่านสามารถกาหนดงบประมาณ เส้นทาง
วันเวลา ตามใจท่านเองได้
 บริ การทัวร์ รู ปแบบอิสระทัวร์ เดินทางกี่ท่านก็ได้ ไม่ตอ้ งไปรวมกับใคร ไม่ตอ้ งคอยใคร อยากอยูท่ ี่
ไหนนานๆ ก็ได้ตามใจท่าน ในรู ปแบบแพ็คเก็จ
 บริ การรับจองโรงแรมที่พกั ทัว่ ประเทศจีน
 บริ การรับจองรถตู้ รถโค้ช ทัว่ ประเทศจีน
 บริ การไกด์พดู ภาษาไทยทุกเมือง , บริ การล่าม เจรจาธุระกิจ ทุกเส้นทางในประเทศจีน
 รับทาวีซ่าเข้าประเทศจีนทุกประเภท และวีซ่าทัว่ โลก
 บริ การให้คาปรึ กษาเรื่ องเส้นทางท่องเที่ยวทัว่ ประเทศจีน
 บริ การรับจองตัว๋ เครื่ องบิน ทั้งในและต่างประเทศ ทัว่ โลก รวมทั้งตัว๋ ในประเทศจีน ทุกสาย
 บริ การรับจัดกรุ๊ ปสัมมนา , กิจกรรมสัมพันธ์ภายในองค์กร ฯลฯ
และที่บริ ษทั ของเรายังเป็ นแหล่งรวมของข้อมูล รู ปภาพ หนังสื อท่องเที่ยวจีนในเส้นทางต่างๆ อีกด้วย
 บริ การให้เช่า Pocket Wifi In China สัญญาณแรงทัว่ จีน เจ้าแรกและเจ้าเดียว
 บริ การขายซิมเล่นอินเตอร์เน็ตในประเทศจีน

4. ปณิธำนของบริษัท
1. บริ ษทั ฯ จะบริ หารเงินทุกบาท ทุกสตางค์ที่ท่านได้ไว้วางใจ ให้บริ ษทั ฯ เราได้บริ การท่านอย่าง
คุม้ ค่า เพื่อให้งานที่เราได้รับมอบหมายมีคุณภาพที่สุดเท่าที่เราจะทาได้
2. ทีมงานมุ่งมัน่ ที่จะสร้างให้เป็ นธุรกิจจัดนาเที่ยวที่มีคุณภาพเป็ นที่ยอมรับของผูใ้ ช้บริ กาและเป็ น
ธุรกิจจัดนาเที่ยวที่ยดึ มัน่ ในจรรยาบรรณของวิชาชีพของเราอย่างเคร่ งครัด
3. ธุรกิจของบริ ษทั จะต้องเป็ นธุรกิจจัดนาเที่ยวที่เจริ ญเติบโตตลอดเวลาบนเส้นทางการเติบโตคือการ
เป็ นปึ กแผ่นทั้งในระดับองค์กร และรายได้ ตลอดจนสวัสดิการที่ดีให้กบั พนักงานของเรา และกับ
ลูกค้าที่เป็ นส่ วนหนึ่งของการเจริ ญเติบโตไปพร้อมกับบริ ษทั
4. เราให้ความสาคัญกับคามัน่ สัญญาทุกคาที่เราให้ไว้กบั ลูกค้า และพยายามทาให้ดีกว่าคาสัญญาด้วย
ความมุ่งมัน่ อย่างเต็มที่ ที่จะสร้างสรรค์ ผลงานที่ดี และมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบและตั้งใจจริ ง
5. ให้ความสาคัญกับความพอใจสู งสุ ดแก่ลูกค้า มากกว่าผลประโยชน์ของบริ ษทั โดยทุกการบริ การจะ
เน้นให้ลูกค้าได้รับประโยชน์สูงสุ ด
และผลประโยชน์ของบริ ษทั นั้นจะต้องอยูบ่ นพื้นฐานความ
พอใจของลูกค้า

5. ทีมงำน
Name : คุณปฐพร คงใจชนวิท (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 : คุณนัทธ์วรัน

ธนารัตน์นลินธร (ปิ๊ ง)

Tile : Accounting Department
Industry : Experience : 4 Years

Name : คุณกรองทอง ซื่อจริง (อ้ อม)
Tile : VISA
Industry : Experience : 3 Years

Name : คุณพรพนำ กำวิเศษ (อ็อฟ)
Tile : VISA
Industry : Experience : 2 Years

Name : คุณหงส์ หยก

มีดี

Tile : WIFI & SIM
Industry : Experience : 3 Years

Name : คุณวำริช เต็มชัย
Tile : ม้ ำเร็ว
Industry : Experience : 5 Years

6. ควำมภูมิใจที่ผ่ำนมำ
1. บริ ษทั เอปูเซ่ (ประเทศไทย) จากัด

ท่องเที่ยวปั กกิ่ง จานวน 160 ท่าน

2. บ.ปูนซีเมนต์ ตรานกอินทรี

ท่องเที่ยวคุนหมิง จานวน 80 ท่าน

3. องค์การขนส่ งมวลชนกรุ งเทพ

ท่องเที่ยว – ดูงาน เซี่ยงไฮ้ –หังโจว จานวน 45 ท่าน

4. สมาคมฟูโจวแห่งประเทศไทย

ประชุม – ท่องเที่ยวเซี๊ ยะเหมิน จานวน 45 ท่าน

5. บริ ษทั ปูนซีเมนต์ไทย

ท่องเที่ยวเฉินตู – จิ่วจ้ายโกว จานวน 90 ท่าน

7. บริ ษทั BAYER THAI CO.,LTD

ท่องเที่ยวกุย้ หลิน จานวน 40 ท่าน

8. การไฟฟ้ าส่ วนภูมิภาค

ท่องเที่ยวเฉินตู – จิ่วจ้ายโกว 250 ท่าน

9. บริ ษทั วิน วิน เวิลด์ไวด์ จากัด

ท่องเที่ยวคุนหมิง 170 ท่าน

10. มหาวิทยาลัยศิลปกร คณะสถาปัตย์กรรม

ท่องเที่ยว – ดูงาน ปักกิ่ง จานวน 30 ท่าน

11. บริ ษทั ชาร์ป ประเทศไทย

ท่องเที่ยวกุย้ หลิน จานวน 70 ท่าน

12. บริ ษทั เคทีบี ลีสซิ่ง จากัด

ท่องเที่ยวเวียตนาม – ฮานอย จานวน 80 ท่าน

13. บริ ษทั เคทีบี ลีสซิ่ง จากัด

ท่องเที่ยวคุนหมิง – ตีกล์อฟ จานวน 35 ท่าน

14. บริ ษทั เคทีบี ลีสซิ่ง จากัด

ท่องเที่ยวฮ่องกง – มาเก๊า

จานวน 60 ท่าน

15. คณะผูบ้ ิหาร บริ ษทั โตโยต้า ประเทศไทย

ท่องเที่ยวกุย้ หลิน – ซีอาน

จานวน 20 ท่าน

16. โรงเรี ยนเสนาธิการทหารเรื อ วิทยาลัยทหารเรื อ ศาลายา นครปฐม
ท่องเที่ยว – ดูงาน เซี่ยงไฮ้ – ปักกิ่ง จานวน 160 ท่าน
17. บริ ษทั BAYER THAI CO.,LTD

ท่องเที่ยวปักกิ่ง

จานวน 20 ท่าน

18. บริ ษทั โซตัส อินเตอร์เนชัน่ แนล จากัด

ท่องเที่ยวฮ่องกง – กวางเจา จานวน 20 ท่าน

19. คณะอาจารย์ มหาวิยาลัย บูรพา บางแสน

ท่องเที่ยวฮ่องกง – เซิ้นเจิ้น

จานวน 30 ท่าน

20. บริ ษทั เคลวิลี่ พูลคาว จากัด

ท่องเที่ยวสิ งคโปร์

จานวน 60 ท่าน

21. บริ ษทั เคทีบี ลีสซิ่ง จากัด

ท่องเที่ยวกวางเจา – กุย้ หลิน จานวน 100 ท่าน

22. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ท่องเที่ยว-สัมมนา กุย้ หลิน

23. บริ ษทั มินเซนแมชีนเนอรี่ จากัด

ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย –กวางเจา จานวน 35 ท่าน

24. มหาวิทยาลัยทักษิณ สงขลา

ท่องเที่ยวจางเจียเจี้ย –กวางเจา จานวน 35 ท่าน

25. บริ ษทั บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จากัด ท่องเที่ยวเจิ้งโจว

จานวน 120 ท่าน

จานวน 35 ท่าน

26. บริ ษทั เคทีบี ลีสซิ่ ง จากัด

ท่องเที่ยวเซี่ ยงไฮ้ – หังโจว จานวน 100 ท่าน

27. บริ ษทั เคทีบี ธุรกิจ ลีสซิ่ง จากัด

ท่องเที่ยวฉางชา – จางเจียเจี้ย จานวน 100 ท่าน

28. บริ ษทั เคทีบี ธุรกิจ ลีสซิ่ง และธนาคารกรุ งไทย สาขาทัว่ ประเทศไทย
ท่องเที่ยวจิ่วจ้ายโกว – หวงหลง จานวน 100 ท่าน
29. บริ ษทั มิตรแท้ประกันภัย

ท่องเที่ยวสิ บสองปันนา

จานวน 80 ท่าน

30. บริ ษทั อาร์ เอ็กซ์ จากัด

ท่องเที่ยวกวางเจา – ฮ่องกง

จานวน 40 ท่าน

31. มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ท่องเที่ยว-สัมมนา บาหลี

จานวน 127 ท่าน

32. บริ ษทั อาร์ เอ็กซ์ จากัด

ท่องเที่ยวไต้หวัน

จานวน 150 ท่าน

33. บริ ษทั เอฟดับบลิวดี ประกันชีวติ

ท่องเที่ยวประเทศญี่ปุ่น

จานวน 240 ท่าน

34. ธนาคารกรุ งไทย เจ้าหน้าที่สาขาทัว่ ประเทศ ท่องเที่ยวคุนหมิง-ต้าลี่-ลี่เจียง จานวน 120 ท่าน

ฯลฯ

7. ภำพควำมประทับใจของผลงำนที่ผ่ำนมำ

โรงเรียนเสนำธิกำรทหำรเรือท่ องเที่ยวดูงำน เซี่ยงไฮ้
ร้ ำนบัญชำกำรเกษตร ท่ องเที่ยวปักกิง่

บริษัท เอปูเซ่ (ประเทศไทย) จำกัด ท่ องเที่ยวปักกิง่ จำนวน 160 ท่ ำน

บริษัท BAYER THAI CO.,LTD

มหำวิทยำลัยศิลปกร คณะสถำปัตยกรรม

บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จำกัด ท่ องเที่ยวเวียตนำม

บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จำกัด ท่ องเที่ยวคุนหมิง – ตีกอล์ ฟ

บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จำกัด ท่ องเที่ยวฮ่ องกง – มำเก๊ ำ

8. ของที่ระลึกจำกเรำ

คู่มือการเดินทาง
สุ ดท้ ำยนี้
สิ่ งที่ทางบริ ษทั ฯ ภูมิใจที่สุดในการทางาน คือการจัดหาโปรแกรม ให้คาปรึ กษาในการ
เดินทาง การจัดงบประมาณของท่านมาใช้ประโยชน์ให้คุม้ ค่ามากที่สุด และการทาทุกความต้องการของ
ลูกค้าให้เป็ นความจริ ง การเลือกสรรสิ่ งดีดีให้กบั ลูกค้า ไม่ว่าจะเป็ น การเดินทางที่ดี สะดวก ปลอดภัย ที่
พักสะอาด อาหารอร่ อย และทีมงานที่มีความรู ้ ความชานาญ เพื่อมอบให้กบั ผูใ้ ช้บริ การทุกท่านด้วยใจ
เป็ นการตอบแทนที่ท่านได้ให้ความไว้วางใจใช้บริ การของเราด้วยดีตลอดมา เรายินดีให้บริ การ

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/

คิดถึงเมืองจีน คิดถึงเรำหนีเห่ ำไชน่ ำ

