
บทคดัย่อ 

บริษทั เจ อาร์ อินเตอร์ ทราเวล เซอร์วสิ จ  ากดัเป็นบริษทัท่ีรับจดัน าเท่ียว,ศึกษาดูงาน
,สัมมนา,WALK RALLY ทั้งในประเทศ และ ต่างประเทศ เฉพาะหมู่คณะ หรือ ส่วนบุคคล จ า
หน่ายแพค็เก็จทวัร์ในประเทศ และ ต่างประเทศ เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านข้ึนไป รับจองโรงแรมท่ีพกัใน
ประเทศและต่างประเทศจ าหน่ายตัว๋รถไฟ EUPO PASS,JAPAN RAIK PASS จ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน
ในประเทศและต่างประเทศ ในราคาเป็นกนัเองรับยื่นวซ่ีาทุกประเทศบริการใหเ้ช่ารถโคช้ปรับ
อากาศ รถตูป้รับอากาศ รวมทั้งมีการจดักิจกรรมนนัทนาการต่างๆในแต่ละกรุ๊ปท่ีออกทวัร์และการ
เดินทางครบวงจรไม่วา่จะเป็นกลุ่มองคก์รทั้งในประเทศและต่างประเทศโดยทีมงานผูมี้
ประสบการณ์มากกวา่ 10 ปี ซ่ึงบริษทัจะเนน้การใหบ้ริการหลกัเป็น กลุ่มการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลัของพนกังาน การจดัประชุมสัมมนา การศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ การจดั
นิทรรศการ และใหบ้ริการดว้ยความเป็นกนัเอง อ านวยความสะดวกสบายใหลู้กคา้มากท่ีสุด บริการ
ดว้ยใจ ดว้ยมาตรฐานตลอดการเดินทาง 

การจดัการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลันั้นก็เป็นท่ีนิยมอยา่งมากในการใหบ้ริการของบริษทั เจ 
อาร์ อินเตอร์ทราเวลิ จ  ากดั เน่ืองจากแต่ละบริษทันั้นตอ้งการน าพนกังานมาท่องเท่ียวประจ าปีจึงได้
มีการจดัการท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลัเกิดข้ึนและเม่ือจ านวนลูกคา้ท่ีมาใชบ้ริการมากข้ึนอาจท าใหเ้กิด
ขอ้ผดิพลาดในแต่ละดา้นท่ีไม่สามารถคาดการได ้ ดงันั้นทางคณะผูจ้ดัท าจึงไดท้  าแบบสอบถาม 
วเิคราะห์และน าปัญหาต่างๆมาพฒันา แกไ้ขใหเ้กิดประโยชน์สูงสุดในการใหบ้ริการในคร้ังต่อไป
เพื่อใหผู้รั้บบริการเกิดความประทบัใจในการรับบริการจากบริษทั เจ อาร์ อินเตอร์ ทราเวลิ จ  ากดั
และกลบัมาใชบ้ริการอีกในคร้ังต่อๆไป 

 
ค าส าคญั : การใหบ้ริการ/การท่องเท่ียวเพื่อเป็นรางวลั 

 



Abstract 

 J R Inter Travel Service Co., Ltd. is a travel agent that arranges the activities such as 

touring, observation, seminar, walk rally both locally and abroad, for group or individual; sells 

the local and foreign package tours for two persons or more, makes a hotel reservation locally or 

abroad, sell the train ticket, EURO PASS, JAPAN RAIL PASS, domestic and international air 

ticket at the friendly price; service to submit all types of visa; rents the air-conditioned coach, van 

including completely arranges various recreation activities for the group, that takes a trip, 

regardless of local or foreign organizational group. The company staffs have an experience more 

than 10 years, main service focuses on group tour for rewarding the employees, seminar 

management, local and abroad observation activities, exhibition arrangement, and friendly service 

and most facilitate to our customers with standard throughout the trip. 

 Incentive travel becomes popular for the service of J R Inter Travel Service Co., Ltd. 

since each company want the employees have a annual travel to relax themselves so incentive 

travel arises. When more customers use this travel more, more unexpected mistake can be 

happened. So we make a questionnaire to analyze and address the problem in order to maximize 

the benefit for next service, impress the customer and make them return to use the service of J R 

Inter Travel Service Co., Ltd. in the future. 
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