
 
 
 
 
 
 

NIHAO CHINA CO.,LTD. 
บริษัท  หนีเห่า ไชน่า จ ากัด 
1. ข้อมูลทั่วไปของบริษัท 
ชื่อบริษัท               บริษัท หนีเห่า ไชน่า จ ากัด 
ประเภทธุรกิจหลัก   ธุรกิจตัวแทนน าเท่ียว 
ท่ีตั้งส านักงาน   อาคารศรีวราแมนชั่น 2  เลขที่ 238/19  ชั้น3 ห้อง 19  
                                                      ซอยนาทอง 7  ถนนรัชดาภิเษก  เขตดินแดง  แขวงดินแดง 
                                                       กรุงเทพฯ  10400  
หมายเลขโทรศัพท์              02-642-3852 - 4 , 02-248-8154-86 ต่อ 2019 
หมายเลขโทรสาร              02-641-3284 
หมายเลขโทรศัพท์มือถือ             081-414-7177 , 084-106-8899 , 087-671-9798  

E-mail                                            nihao_china@hotmail.com  

 Web Size         http://www.nihaochinatravel.com 
 เลขทะเบียนบริษัท           0105550109955 
เลขทะเบียนประกอบธุรกิจน าเที่ยว       11/06327 
หมายเลขผู้เสียภาษี                                3 0328 8563 8   
 

2. ประวัติความเป็นมา 
    บริษัท หนีเห่า ไชน่า จ ากัด  (NIHAO CHINA CO.,LTD.)   ได้เปิดด าเนินการตั้งแต่วันที่  1 พศจิกายน  
พ.ศ 2548    เราเริ่มต้นจากคนท่ีรักการเดินทาง     ท่ีคร่ าหวอดงานด้านท่องเท่ียวกว่า 22 ปี  จัดตั้ง  บริษัท ฯ  
เพื่อประกอบธุรกิจตัวแทนท่องเท่ียวแบบครบวงจรขึ้น    ภายใต้การด าเนินการโดยผู้ช านาญจากผลงานท่ี
ผ่านมาตลอดระยะเวลาการด าเนินงานทางบริษัทฯและทางทีมงานได้รับความไว้วางใจจากผู้มีอุปการะคุณ
ทุกท่านดว้ยดีเสมอมา โดยทางบริษัทฯพยายามท่ีจะปรังปรุงรูปแบบการให้บริการ พัฒนาระบบการท างาน
ให้รวดเร็ว และพยายามหาเส้นทางใหม่ๆ อย่างต่อเนื่องเพื่อสนองต่อความต้องการของลูกค้า 
 
 

 



3. บริการ 
 บริการทัวร์ เป็นหมู่คณะ  เส้นทางท่องเท่ียวเมืองจีน โดยท่านสามารถก าหนดงบประมาณ  เส้นทาง  วัน

เวลา ตามใจท่านเองได้   
 บริการทัวร์ รูปแบบอิสระทัวร์ เดินทางกี่ท่านก็ได้ ไม่ต้องไปรวมกับใคร   ไม่ต้องคอยใคร  อยากอยู่ท่ีไหน

นานๆ ก็ได้ตามใจท่าน  ในรูปแบบแพ็คเก็จ  
 บริการรับจองโรงแรมท่ีพัก ทั้งในและต่างประเทศ ทั่วโลก  
 บริการรับจองรถตู้ รถโค้ช ท้ังในและต่างประเทศ  
 บริการไกด์พูดภาษาไทยทุกเมือง , บริการล่าม เจรจาธุระกิจ   ทุกเส้นทางในประเทศจีน  
 รับท าวีซ่าเข้าประเทศจีน   
 บริการให้ค าปรึกษาเร่ืองเส้นทางท่องเท่ียวท่ัวประเทศจีน 

 บริการรับจองตั๋วเครื่องบิน ทั้งในและต่างประเทศ ทั่วโลก รวมท้ังตั๋วในประเทศจีน ทุกสาย  
 บริการรับจัดกรุ๊ปสัมมนา , กิจกรรมสัมพันธ์ภายในองค์กร ฯลฯ  
 และท่ีบริษัทของเรายังเป็นแหล่งรวมของข้อมูล  รูปภาพ  หนังสือท่องเท่ียวจีนในเส้นทางต่างๆ อีกด้วย 
  

4.  ปณิธานของบริษัท 
 

1. บริษัทฯ  จะบริหารเงินทุกบาท  ทุกสตางค์ที่ท่านได้ไว้วางใจ   ให้บริษัทฯ เราได้บริการท่านอย่างคุ้มค่า    
เพื่อให้งานที่เราได้รับมอบหมายมีคุณภาพท่ีสุดเท่าที่เราจะท าได้  

2. ทีมงานมุ่งมั่นท่ีจะสร้าง หนีเห่า ไชน่า ให้เป็นธุรกิจจัดน าเท่ียวท่ีมีคุณภาพเป็นท่ียอมรับของผู้ใช้บริการ 
และเป็นธุรกิจจัดน าเท่ียวท่ียึดมั่นในจรรยาบรรณของวิชาชีพของเราอย่างเคร่งครัด 

3. ธุรกิจของบริษัทจะต้องเป็นธุรกิจจัดน าเท่ียวท่ีเจริญเติบโตตลอดเวลาบนเส้นทางการเติบโตคือการเป็น
ปึกแผ่นทั้งในระดับองค์กร และรายไ ด้ ตลอดจนสวัสดิการท่ีดีให้กับพนักงานของเรา และกับลูกค้าท่ี
เป็นส่วนหนึ่งของการเจริญเติบโตไปพร้อมกับบริษัท 

4. เราให้ความส าคัญกับค ามั่นสัญญาทุกค าท่ีเราให้ไว้กับลูกค้า และพยายามท าให้ดีกว่าค าสัญญาด้วย
ความมุ่งมั่นอย่างเต็มท่ี ที่จะสร้างสรรค์ ผลงานที่ดี และมีคุณภาพด้วยความรับผิดชอบและตั้งใจจริง 

5. ให้ความส าคัญกับความพอใจสูงสุดแก่ลูกค้า มากกว่าผลประโยชน์ของบ ริษัท โดยทุกการบริการจะ
เน้นให้ลกูค้าได้รับประโยชน์สูงสุด และผลประโยช น์ของบริษัทนั้นจะต้องอยู่บนพื้นฐานความพอใจ
ของลูกค้า 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

5. ทีมงาน 
Name :   คุณดาหลา      อดุมเดชรัชกุล  
Tile : Managing Director 

Industry : Experience : 22  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.  

 

Name :  คุณสุนันทา     อุดมโภชน์  
Tile : Accounting  Department   

Industry : Experience : 15 Years 

 

Name :  คุณสุวรัตน์       นันตา   
Tile :  Ticketing   
Industry : Experience :  15    Years 

 

Name :  คุณอังกรู         ดีเลิศ     
 Tile : VISA   

Industry : Experience :  6  Years 

 

Name :  คุณ ชนินทร์       โฆเกียรติมานนท ์
 Tile : Land Operation 

Industry : Experience :  12   Years 

 

Name :  คุณธนัญญา      ทองเหลือดี    
 Tile : Land Operation 

Industry : Experience :  6  Years 

 

Name :  คุณ จรรยา     แก้วเจริญสุข  
 Tile : Land Operation 

Industry : Experience :  2   Years 

 

 

 

 

 

 

 



       6. ความภูมิใจที่ผ่านมา 
  1.   บริษัท เอปูเซ่  (ประเทศไทย)  จ ากัด                 ท่องเท่ียวปักก่ิง      จ านวน   160   ท่าน   
  2.   บ.ปูนซีเมนต์ ตรานกอินทรี                              ท่องเท่ียวคุนหมิง   จ านวน    80   ท่าน               

3.   องค์การขนส่งมวลชนกรุงเทพ                         ท่องเท่ียว – ดูงาน เซี่ยงไฮ้ –หังโจว  จ านวน  45  ท่าน   
4.  สมาคมฟูโจวแห่งประเทศไทย                          ประชุม – ท่องเท่ียวเซี๊ยะเหมิน   จ านวน 45  ท่าน   

  5.   บริษัท ปูนซีเมนต์ไทย                                      ท่องเท่ียวเฉินตู – จิ่วจ้ายโกว  จ านวน  90  ท่าน   
  7.   บริษัท  BAYER THAI CO.,LTD                    ท่องเท่ียวกุ้ยหลิน    จ านวน 40  ท่าน  
  8.   การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค                                      ท่องเท่ียวเฉินตู – จิ่วจ้ายโกว   250  ท่าน  
  9.   บริษัท  วิน วิน เวิลด์ไวด์  จ ากัด                        ท่องเท่ียวคุนหมิง  170   ท่าน   
 10.  มหาวิทยาลัยศิลปกร  คณะสถาปัตย์กรรม        ท่องเท่ียว – ดูงาน ปักกิ่ง     จ านวน  30  ท่าน 
 11.  บริษัท ชาร์ป  ประเทศไทย                               ท่องเท่ียวกุ้ยหลิน   จ านวน  70   ท่าน 
 12.  บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จ ากัด                                ท่องเท่ียวเวียตนาม – ฮานอย   จ านวน   80    ท่าน 
 13.  บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จ ากัด                                ท่องเท่ียวคุนหมิง – ตีกล์อฟ    จ านวน   35    ท่าน 
 14.  บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จ ากัด                                 ท่องเท่ียวฮ่องกง – มาเก๊า         จ านวน   60    ท่าน 
 15.  คณะผู้บิหาร บริษัท โตโยต้า ประเทศไทย        ท่องเท่ียวกุ้ยหลิน – ซีอาน       จ านวน   20    ท่าน     
 16.  โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือ  วิทยาลัยทหารเรือ ศาลายา   นครปฐม 
                                                                                ท่องเท่ียว – ดูงาน เซี่ยงไฮ้ – ปักก่ิง  จ านวน  160  ท่าน 
 17.  บริษัท  BAYER THAI CO.,LTD                    ท่องเท่ียวปักก่ิง                        จ านวน   20    ท่าน  
 18.  บริษัท โซตัส อินเตอร์เนชั่นแนล จ ากัด           ท่องเท่ียวฮ่องกง – กวางเจา      จ านวน   20    ท่าน  
 19.  คณะอาจารย์ มหาวิยาลัย บูรพา  บางแสน       ท่องเท่ียวฮ่องกง – เซิ้นเจ้ิน       จ านวน   30    ท่าน  
 20.  บริษัท เคลวิลี่ พูลคาว จ ากัด                            ท่องเท่ียวสิงคโปร์                     จ านวน   60    ท่าน  
 21.  บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จ ากัด                               ท่องเท่ียวกวางเจา – กุ้ยหลิน     จ านวน   100  ท่าน  
 22.  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี                      ท่องเท่ียว-สัมมนา  กุ้ยหลิน       จ านวน   120  ท่าน  
 23.  บริษัท มินเซนแมชีนเนอรี่  จ ากัด                   ท่องเท่ียวจางเจียเจี้ย –กวางเจา   จ านวน   35    ท่าน  
 24.  มหาวิทยาลัยทักษิณ  สงขาล                           ท่องเท่ียวจางเจียเจี้ย –กวางเจา   จ านวน   35    ท่าน 
 25.  บริษัท  บราเดอร์ คอมเมอร์เชียล (ประเทศไทย) จ ากัด   ท่องเท่ียวเจิ้งโจว        จ านวน   35    ท่าน 
26.  บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จ ากัด                               ท่องเท่ียวเซี่ยงไฮ้ – หังโจว      จ านวน   100  ท่าน  
27.  บริษัท เคทีบี ธุรกิจ ลีสซิ่ง จ ากัด                       ท่องเท่ียวฉางชา – จางเจียเจี้ย  จ านวน   100  ท่าน  
28.  บริษัท เคทีบี ธุรกิจ ลีสซิ่ง และธนาคารกรุงไทย   สาขาท่ัวประเทศไทย      
                                                                              ท่องเท่ียวจิ่วจ้ายโกว – หวงหลง   จ านวน  100  ท่าน  
29.  บริษัทมิตรแท้ประกันภัย                                ท่องเท่ียวสิบสองปันนา               จ านวน    80  ท่าน                      
30. บริษทั อาร์ เอ็กซ์ จ ากัด                             ท่องเท่ียวกวางเจา – ฮ่องกง        จ านวน    40   ท่าน   



31. บริษัท อาร์ เอ็กซ์ จ ากัด                             ท่องเท่ียวไต้หวัน                     จ านวน    150  ท่าน   

ฯลฯ 
 

7. ภาพความประทับใจของผลงานที่ผ่านมา 
    
 
 
 
 

โรงเรียนเสนาธิการทหารเรือท่องเท่ียวดูงาน เซี่ยงไฮ้         ร้านบัญชาการเกษตร  ท่องเที่ยวปักก่ิง 

                         
                 บริษัท เอปูเซ่  (ประเทศไทย)  จ ากัด  ท่องเที่ยวปักกิ่ง จ านวน   160   ท่าน   
 

      
       บริษัท  BAYER THAI CO.,LTD                มหาวิทยาลัยศิลปกร  คณะสถาปัตยกรรม         



                              
บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จ ากัด  ท่องเท่ียวเวียตนาม           บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จ ากัด   ท่องเท่ียวคุนหมิง – ตีกอล์ฟ  
 

                    
                                             บริษัท เคทีบี ลีสซิ่ง จ ากัด   ท่องเท่ียวฮ่องกง – มาเก๊า    
 

              
 

             
 
 



 

                
 8. ของที่ระลึกจากเรา  

                                               
                                                         คู่มือการเดินทาง           
 
สุดท้ายนี้    สิ่งท่ีทางบริษัทฯ ภูมิใจท่ีสุดในการท างาน คือการจัดหาโปรแกรม ให้ค าปรึกษาในการเดินทาง 
การจัดงบประมาณของท่านมาใช้ประโยชน์ให้คุ้มค่ามากท่ีสุด และการท าทุกความต้องการของลูกค้าให้เป็น
ความจริง การเลือกสรร สิ่งดีดีให้กับลูกค้า ไม่ว่าจะเป็น การเดินทางท่ีดี สะดวก ปลอดภัย ที่พักสะอาด 
อาหารอร่อย และทีมงานที่มีความรู้ ความช านาญ เพื่อมอบให้กับผู้ใช้บริการทุกท่านด้วยใจ เป็นการตอบ
แทนท่ีท่านได้ให้ความไว้วางใจใช้บริการของเราด้วยดีตลอดมา   เรายินดีให้บริการ 
 
 

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

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

Hot Line  : 083-669-1188 , 081-414-7177  

www : nihaochinatravel.com 

  คิดถึงเมืองจีน  คิดถึงเราหนีเห่าไชน่า   
 


