


Company Profile



บทสรปุย่อ
บริษทัซี-ฮิลล ์มาเนีย แทรเวลจ ากดั
บริการด้านการท่องเท่ียวด้านต่างๆ ดงัน้ี
• แพค็เกจทวัรใ์นประเทศ (ส าหรบั ลกูค้าท่ีต้องการเดินทางเอง ตามวนัเวลาท่ี ลกูค้าสะดวก)
• แพค็เกจทวัรต่์างประเทศ (ส าหรบั ลกูค้าท่ีต้องการเดินทางเอง ตามวนัเวลาท่ี ลกูค้าสะดวก)
• กรุป๊ทวัรใ์นประเทศ
• กรุป๊ทวัรต่์างประเทศ
• กรุป๊เหมาใน  หรือ ต่างประเทศ 
• ตัว๋เคร่ืองบินภายในประเทศ และ ต่างประเทศ
• ตัว๋รถไฟ  อาทิ  JR Pass / Eurail Pass
• เช่ารถตู้/ รถบสั ฯลฯ 
• จองโรงแรมในประเทศ
• จองโรงแรมต่างประเทศ 
สถานท่ีตัง้ : เลขท่ี 6 (ห้อง888) ซอยรามค าแหง 18 เขตบางกะปิ แขวงหวัหมาก  กรงุเทพฯ 10240
โทรศทัพ ์: 
โทรสาร : 

Email: sea_hillmaniatravel@hotmail.com
ใบอนุญาตประกอบธรุกิจน าเท่ียว เลขท่ี  11/06564

mailto:sea_hillmaniatravel@hotmail.com


ประวติับริษทัฯ : 

บริษทัซี-ฮิลล์ มาเนีย แทรเวลจ ากดั ไดก้อ่ตัง้ข ึน้เมือ่ปี พ.ศ. 2539 ไดถ้อืก ำเนิดขึน้เพือ่
ด ำเนินธุรกจิดำ้นกำรทอ่งเทีย่วทัง้ภำยในและต่ำงประเทศ ครบวงจร เนื่องจำกทมีผูก้อ่ตัง้และ
บรหิำรรกักำรท่องเทีย่ว และมโีอกำสเดนิทำงทอ่งเทีย่วทัง้ในและต่ำงประเทศอยูเ่รือ่ยๆ และมี
เพือ่นฝงู คนรอบขำ้ง สอบถำมและแลกเปลีย่นขอ้มลูดำ้นกำรทอ่งเทีย่ว จงึมแีนวคดิกอ่ตัง้
ธุรกจิดำ้นบรกิำรทอ่งเทีย่ว เพือ่เป็นแหล่งแลกเปลีย่นขอ้มลูดำ้นกำรทอ่งเทีย่วและเดนิทำง
รวมทัง้ใหบ้รกิำรดำ้นกำรทอ่งเทีย่ว ตัง้แต่จองตัว๋เครือ่งบนิภำยในและต่ำงประเทศทัว่โลก
ตัว๋รถไฟ อำทิ JR Pass / Eurail Pass เป็นตน้ จองรถรบัสง่-สนำมบนิ เชำ่รถตู้
ส ำรองโรงแรม/ทีพ่กัทัง้ใน และต่ำงประเทศ จดั Sightseeing Day Tour รองรบั
นกัทอ่งเทีย่วต่ำงชำติ จดัแพค็เกจทอ่งเทีย่วทัง้ในและต่ำงประเทศ รวมทัง้จดัทวัรก์รุ๊ปทวัร์
กรุ๊ปเหมำ ดูงำน สมัมนำ ส ำหรบัหำ้งรำ้น บรษิทั หรอืกลุ่มต่ำงๆ ฯลฯ



บรษิทัฯ ไดร้บัใบอนุญำตประกอบธุรกจิน ำเทีย่วเลขที่ 11 /06564 เป็นผูด้ ำเนินธุรกจิ
ทอ่งเทีย่ว โดยเริม่จำกกำรด ำเนินธุรกจิทอ่งเทีย่วภำยในประเทศ เริม่จำกแพค็เกจงำ่ยๆ ลกูคำ้
เดนิทำงเมือ่ไหรก่ไ็ด้ จำกเสน้ทำง เชยีงใหม่ เชยีงรำย แมฮ่อ่งสอน ภเูกต็ กระบี่ ตรงั เกำะ
ชำ้ง ฯลฯ ต่อมำไดข้ยำยเสน้ทำงดำ้นกำรทอ่งเทีย่วในต่ำงประเทศ อำทิ พมำ่ กมัพชูำ
เวยีดนำม ฮอ่งกง สงิคโปร์ เกำหลี ญีปุ่่ น ฯลฯ และไดข้ยำยเสน้ทำงใหบ้รกิำรออกไปอกี
หลำยประเทศโดยรว่มมอืกบับรษิทัพนัธมติรต่ำงๆ สูจ่นี, ตุรก,ี เคนยำ่, ยุโรป เป็นตน้

นอกจำกนี้ บรษิทัฯ ซึง่ด ำเนินกจิกำรดำ้นธุรกจิทอ่งเทีย่วมำกวำ่ 20 ปี ไดต้่อยอดทำงธุรกจิ
ทอ่งเทีย่ว เปิดตวัใหบ้รกิำรเป็นผูจ้ดังำนทอ่งเทีย่วออนไลน์ (Travel Fair Online
Organizer) โดยมพีืน้ทีท่ำงหน้ำเวปไซดใ์หบ้รกิำรแด่ผูป้ระกอบกำรโรงแรม รสีอรท์
ส ำหรบักำรขำยหอ้งพกัโรงแรม หรอืแพค็เกจทวัรใ์หก้บัลูกคำ้ผำ่นทำงเวปไซท์ เป็นชอ่งทำงกำร
ขำย Voucher ออนไลน์ ทีส่ะดวก รวดเรว็ทนัใจ ในนำมเวปไซด์
www.seektheroom.com อกีดว้ย

ประวติับริษทัฯ : 

http://www.seektheroom.com/


เพือ่เป็นกำรป้องกนักำรระบำดของเชือ้
COVID-19
ทำงบรษิทั ซ-ีฮลิล์ มำเนีย แทรเวล
จ ำกดั ไดร้บักำรตรวจสอบ และ ผ่ำน
มำตรฐำน ไดร้บัตรำสญัลกัษณ์ควำม
ปลอดภยัดำ้นสขุอนำมยั โดยทำง
บรษิทัฯ ไดร้บักำรระบุหมำยเลขของ
ตรำสญัลกัษณ์ SHA หมำยเลข
E0030 ซึง่โครงกำร SHA เป็น
โครงกำรควำมร่วมมอืของกระทรวง
กำรท่องเทีย่วและกระทรวงสำธำรณะ
สุข เพือ่ท ำมำตรฐำนควำมปลอดภยั
ทำงสุขอนำมยัเพือ่นกัท่องเทีย่ว



• เพือ่ด ำเนินธรุกจิกำรทอ่งเทีย่วอยำ่งยัง่ยนื  และขยำยเสน้ทำงทอ่งเทีย่วใหม่ๆ ทัง้ใน
และต่ำงประเทศ

• เพือ่เป็นทำงเลอืกใหม ่ในกำรใหบ้รกิำรแก่นกัทอ่งเทีย่ว 
• เพือ่ด ำเนินกำรและพฒันำธรุกจิกำรทอ่งเทีย่วใหล้กูคำ้ไดร้บัควำมพงึพอใจสงูสดุ
• เพือ่สรำ้งควำมสขุ สนุกสนำน  และควำมทรงจ ำอนัดใีหแ้ก่นกัทอ่งเทีย่วตำมควำม

ตอ้งกำร 
• เพือ่แลกเปลีย่นขอ้มลู และประสบกำรณ์กำรทอ่งเทีย่วใหม่ๆ  ในแต่ละเสน้ทำง
• เพือ่เป็นสว่นหน่ึงในกำรรณรงคก์ำรทอ่งเทีย่วอยำ่งยัง่ยนื  ใหค้วำมรู้  ปลกูจติส ำนึก

และประชำสมัพนัธก์ำรทอ่งเทีย่วอยำ่งรูค้ณุคำ่  และอนุรกัษ์แหลง่ท่องเทีย่วใหย้ัง่ยนื

วตัถปุระสงคบ์ริษทัฯ : 



ให้บริการด้านตัว๋เครือ่งบินทัง้ใน และต่างประเทศทัว่ลลก



ให้บริการด้านจองลรงแรม/ทีพ่กัทัง้ใน และต่างประเทศทัว่ลลก



ใบอนุญาตประกอบธรุกิจน าเทีย่ว 

เลขที ่ 11/06564:



ให้บริการจดัแพค็เกจภายในประเทศ และ Sightseeing

อาทิ  เชียงใหม่  เชียงราย  แม่ฮ่องสอน  ภเูกต็  กระบี ่ฯลฯ



ให้บริการจดัแพค็เกจ และ/หรือทวัรเ์ตม็รปูแบบใน
ต่างประเทศ  อาทิ  ญีปุ่่ น  เกาหลี



ให้บริการจดัแพค็เกจ และ/หรือทวัรเ์ตม็รปูแบบในต่างประเทศ

อาทิ เวียดนาม กมัพชูา  ลาว



ให้บริการจดัแพค็เกจ และ/หรือทวัรเ์ตม็รปูแบบในต่างประเทศ

อาทิ พม่า บาหลี  ดไูบ  อินเดีย



ให้บริการจดัแพค็เกจ และ/หรือทวัรเ์ตม็รปูแบบในต่างประเทศ

อาทิ จีน  ไต้หวนั  เซีย่งไฮ้  



ให้บริการจดัแพค็เกจ และ/หรือทวัรเ์ตม็รปูแบบใน
ต่างประเทศ  อาทิ สิงคลปร ์ ฮ่องกง  มาเกา๊  จไูห่



ให้บริการจดัแพค็เกจ และ/หรือทวัรเ์ตม็รปูแบบใน
ต่างประเทศ อาทิ เคนย่า  แอฟริกาใต้  ยลุรป และอืน่ๆ อีก
มากมาย 



 ให้บริการจดักรุป๊ทวัร ์ กรุป๊เหมา  ดงูาน สมัมนา ส าหรบัห้าง
ร้าน บริษทั  หรือกลุ่มต่างๆ ฯลฯ ทัง้ในและต่างประเทศ



Group Reference: 
กรุ๊ปดงูำนประเทศญีปุ่่ น โอซำกำ้ : คณะผูบ้รหิำร 



Group Reference: 
กรุ๊ปทวัรไ์ตห้วนั  : คณะผูบ้รหิำรและพนกังำน Somerville & Hobart 
ณ ประเทศไตห้วนั 



Group Reference: 
กรุ๊ปเหมำ : คณะผูบ้รหิำรและพนกังำน  Baby Thailand ณ ประเทศไตห้วนั



Group Reference: 
กรุ๊ปเหมำ : คณะอำจำรยแ์ละนกัศกึษำวทิยำลยักำรอำชพีขำณุวรลกัษ
บรุี ณ จ. ภเูกต็ & กระบี่



กรุ๊ปเหมำ : Reunion & Family Trip ณ พทัยำ จ. ชลบรุี

Group Reference: 



กรุ๊ปเหมำ : กลุ่มเพือ่นพนกังำน บรษิทัเจรญิโภคภณัฑ ์ ณ จ.รำชบรุ ี

Group Reference: 



กรุ๊ปเหมำ : Family Trip ณ สบิสองปันนำ ประเทศจนี 

Group Reference: 



กรุ๊ปเหมำ : บรษิทั เบรนกรุ๊พ จ ำกดั ณ  ประเทศสงิคโปร์

Group Reference: 



กรุ๊ปเหมำ : คณะสว่นตวั ทวัรภ์ฏูำน 5วนั 4คนื



กรุ๊ปเหมำ : คณะผูบ้รหิำรและพนกังำน บรษิทั เกทเวย ์อนิเตอร์เทรด จ ำกดั
ณ ประเทศเวยีดนำมเหนือ



กรุ๊ปเหมำ : Family Trip ณ จำงเจยีเจีย้  ประเทศจนี 

Group Reference: 



กรุ๊ปเหมำ : บรษิทัคำนำอนัเซอรว์สิ ณ เมอืงฮอกไกโด ประเทศญี่ปุ่ น

Group Reference: 



Group Reference: 
กรุ๊ปเหมำ : คณะบญัชบีรหิำรฯ ม.เชยีงใหม ่ ณ.สวนผึง้ รำชบรุี



Group Reference: 
กรุ๊ปเหมำ : คณะสว่นตวั ทวัรเ์วยีดนำม 4 วนั 3 คนื



Group Reference: 
กรุ๊ปเหมำ : ชำวคณะสงิคโปร ์ ทรปิสว่นตวั  เขำใหญ่ 



Group Reference: 
กรุ๊ปเหมำ : คณะพอ้งเพือ่น  ทรปิสว่นตวั ทวัรอ์นิเดยีรำชำสถำน



Group Reference: 
กรุ๊ปเหมำ : คณะบรษิทั Strike Force & The Best



Group Reference: 
กรุ๊ปเหมำ : คณะบรษิทั เกทเวย ์จ ำกดั ทวัรฮ์อ่งกง ดสีนียแ์ลนด์



Group Reference: 
กรุ๊ปเหมำ : คณะ บรษิทั เบรนกรุ๊พ จ ำกดั ทวัรส์งิคโปร ์ดงูำน



กิจกรรมส่งเสริมการขาย : 



กิจกรรมส่งเสริมการขาย : 



กิจกรรมส่งเสริมการขาย : 



กิจกรรมส่งเสริมการขาย : 



ความพอใจของลกูค้าคือบริการของเรา



ความพอใจของลกูค้าคือบริการของเรา



ความพอใจของลกูค้าคือบริการของเรา



Thank you for your attention


