บร�ษัท เอาทเลทแอเร�ย จำกัด
215/2 ถ.ชางคลาน ต.ชางคลาน อ.เมืองเชียงใหม จ.เชียงใหม 50100 เลขประจำตัวผูเส�ยภาษี 0105553148994
โทรศัพท 053-105-734 โทรสาร 052-005-417 (อัตโนมัติ) Email noimobile.online@gmail.com
www.simcardthailand.com www.sim2fly-noi.com www.pocketwifi-noi.com
www.facebook.com/noimobileoline Line @noimobileonline www.instagram.com/noimobileonline

บร�ษัท เอาทเลทแอเร�ย จำกัด ผูนำเขาและจัดจำหนายอุปกรณเสร�มโทรศัพทมือถือ เปดดำเนินกิจการมาตั้งแตป
พ.ศ.2553 ปจจ�บันมีรานคาปลีกเปนของตัวเองภาย ใตเคร�่องหมายการ "AIS BUDDY BY NOI" อยูทั้งสิ�น 18 สาขา ตั้งอยู
ในสนามบินหลักๆ ของเมืองไทยเพ�่อใหบร�การแกนักทองเที่ยวทั้งชาวไทยและตางชาติ
ทั้งนี้ราน "Noi" มีนโยบายหลักในการขายอุปกรณเสร�มมือถือทุกชนิด (สายชารจ อแดปเตอรชารจไฟ, สมอลทอรก,
SD card, แบ็ตเตอรรส่� ำรอง, แฟลชไดรฟ ฯลฯ) ทีเ่ ปนสินคามาตราฐานและ "มีคณ
ุ ภาพสูง กวาทองตลาดทัว่ ไปในราคายอมเยาว"
โดยไมจำหนายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์ และสินคาหนีภาษีทุกประเภท
ทางรานยังมีบร�การจำหนายซิมทุกประเภทเชน SIM2Fly, Traveller sim ของ AIS, Tourist sim ของ DTAC และการให
บร�การเติมเง�นทุกประเภท รวมไปถึงการใหบร�การเชาพ็อกเก็ตไวไฟของ "Samurai" สำหรับนักทองเที่ยวชาวไทยที่จะเดินทาง
ไปเที่ยวตางประเทศและพ็อกเก็ตไวไฟ ของ "AIS" สำหรับนักทองเที่ยวตางประเทศที่เดินทางเขาประเทศไทย

"AIS BUDDY BY NOI เราใหความสำคัญเร�่อง คุณภาพ ของส�นคาที่ตองมาพรอมกับราคา
ที่ยอมเยาว คุณจ�งเห็นวาทุกรานคาของเราไมวาจะอยูภายนอกสนามบิน หร�อ ภายในสนามบิน
ราคาของเราก็ยังคงเปนราคามาตรฐานทั่วไป พ�สูจน ไดดวยตัวคุณเองทุกวัน"

บร�การสำหรับ "นักทองเที่ยวตางชาติ เดินทางเขาประเทศไทย"
จำหนายซิมการดของ AIS และ DTAC สำหรับนักทองเทีย่ วตางชาติ ตัง้ แต 1 วัน
ถึง 1 ป พรอมใหบร�การลงทะเบียนซิม (ตามกฏหมาย) เซ็ทโทรศัพทมือถือให
พรอมใชงาน รวมไปถึงการใหบร�การเติมเง�นเคร�อขาย AIS และ DTAC, แพ็คเพจ
เสร�มมือถือและแพ็คเกจอินเตอรเน็ต
ใหเชาพ็อกเก็ตไวไฟ สำหรับนักทองเที่ยวตางชาติ เพ�่อใชงานในประเทศไทย
ตั้งแต 1 วัน ถึง 1 ป โดยใชสัญญาณ 4G ของ AIS และ DTAC
จำหนายปลั๊กแปลงขาที่สามารถแปลงขาปลั๊กจากทั่วโลกใหสามารถใชงานกับ
เตารับในเมืองไทยได (ไมสามารถแปลงแรงดันไฟได)

จำหนายอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับโทรศัพทมือถือ แท็ปเลต และคอมพ�วเตอร
ไมวา จะเปน เมาส สายชารต แฟลชไดรฟ ฯลฯ (ไมจำหนายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์
และสินคาหนีภาษี)

บร�การสำหรับ "คนไทยเดินทางไปเที่ยวตางประเทศ"
จำหนายซิมการด SIM2Fly ของ AIS สำหรับเดินทางทองเที่ยวทั่วโลก และ
SIM World ของ DTAC สำหรับเดินทางทองเทีย่ วทัว่ โลก รวมไปถึงจำหนายซิม
ประเทศปลายทางตาง ๆ เชน Singapore, Hong Kong, UK, ฯลฯ
ใหเชาพ็อกเก็ตไวไฟสำหรับคนไทยเดินทางไปทองเที่ยวทั่วโลก บนเคร�อขาย
ชั้นนำของแตละประเทศ ดวยคุณภาพของเคร�่องพ็อกเก็ตไวไฟที่ทันสมัยและ
กระจายสัญญาณไดอยางมีประสิทธิภาพ กับ Partner ที่มีความชำนานสูง
ไมวาจะเปน Samurai Wifi, Global Wifi ฯลฯ
จำหนายปลั๊กแปลงขาที่สามารถแปลงขาปลั๊กจากทั่วโลกใหสามารถใชงานกับ
เตารับในเมืองไทยได (ไมสามารถแปลงแรงดันไฟได)
จำหนายอุปกรณที่เกี่ยวเนื่องกับโทรศัพทมือถือ แท็ปเลต และคอมพ�วเตอร
ไมวา จะเปน เมาส สายชารต แฟลชไดรฟ ฯลฯ (ไมจำหนายสินคาละเมิดลิขสิทธิ์
และสินคาหนีภาษี)

ตำแหนงสถานที่ตั้งราน “หนอย” แตละสาขา
กรุงเทพฯ

สนามบินสุวรรณภูมิ

โทร 093-232-8898, 096-884-4156
เปดทุกวัน 24 ช่ัวโมง

สนามบินดอนเมือง Exit 6

โทร 062-310-2502, 093-239-5669
เปดทุกวัน 24 ช่ัวโมง

สนามบินดอนเมือง Exit 6

สนามบินดอนเมือง ชั้น 3

สนามบินเชียงใหม Exit 11

สนามบินเชียงใหม (Domestic Departure Lounge)

โทร 062-310-2500, 093-341-2642
เปดทุกวัน 24 ช่ัวโมง

โทร 062-137-7992
เปดทุกวัน 24 ช่ัวโมง

เชียงใหม

สนามบินเชียงใหม Exit 2

โทร 062-310-2503, 092-392-3292
เปดทุกวัน 07:00-23:00

สนามบินเชียงใหม (International Departure Lounge)
โทร 062-268-6656, 081-022-9052
เปดทุกวัน 07:00-24:00

สนามบินเชียงใหม Exit 6

โทร 062-310-2506, 093-330-5989
เปดทุกวัน 09:00-21:00

หางฯ แอดเคิรฟมอลล

โทร 061-294-4942, 065-453-2246
เปดทุกวัน 10:00-20:00

โทร 062-310-2508, 081-415-4626
เปดทุกวัน 07:00-24:00

เชียงใหมไนทซาฟาร�

โทร 062-310-2512, 096-327-0488
เปดทุกวัน 15.30-22.30

เชียงราย

สนามบินเชียงราย Exit 2

โทร 062-310-2510, 061-305-7382
เปดทุกวัน 08:00-20:00

พัทยา

สนามบินเชียงราย Gate 1

โทร 062-261-9236, 097-943-7790
เปดทุกวัน 08:00-20:00

สนามบินเชียงราย Gate 3

โทร 093-269-6462, 095-693-0721
เปดทุกวัน 06:00-21:00

หาดใหญ

สนามบินอูตะเภา

สนามบินหาดใหญ

โทร 062-310-2514, 099-634-5958
เปดทุกวัน 12:00-21:00

ภูเก็ต

โทร 098-171-4644, 062-972-9915
เปดทุกวัน 08:00-20:00

กระบี่

สนามบินภูเก็ต

โทร 093-226-2662, 095-258-2348
เปดทุกวัน 06:00-23:00

สนามบินกระบี่

โทร 062-261-9593, 065-859-5091
เปดทุกวัน 07:00-19:00

โทร 093-252-2219, 081-022-9052
เปดทุกวัน 07:00-23:00

