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บริษทั เจ อาร์ อินเตอร์ ทราเวล เซอร์วิส จ ากดัเป็นบริษทัท่ีรับจดัน าเท่ียว, ศึกษาดูงาน, 
สัมมนา, WALK RALLY ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ เฉพาะหมู่คณะหรือส่วนบุคคล จ าหน่าย
แพ็คเก็จทวัร์ในประเทศและต่างประเทศ เดินทางตั้งแต่ 2 ท่านข้ึนไป รับจองโรงแรมท่ีพกัใน
ประเทศและต่างประเทศจ าหน่ายตัว๋รถไฟ EUPO PASS,JAPAN RAIK PASS จ าหน่ายตัว๋เคร่ืองบิน
ในประเทศและต่างประเทศ ในราคาเป็นกนัเองรับยื่นวีซ่าทุกประเทศบริการให้เช่ารถโคช้ปรับ
อากาศ รถตูป้รับอากาศ รวมทั้งมีการจดักิจกรรมนนัทนาการต่างๆในแต่ละกรุ๊ปท่ีออกทวัร์และการ
เดินทางครบวงจร ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มองค์กรทั้ งในประเทศและต่างประเทศโดย ทีมงานผู ้มี
ประสบการณ์มากกว่า 10 ปี ซ่ึงบริษทัจะเน้นการให้บริการหลกัเป็นกลุ่มการท่องเท่ียวเพื่อเป็น
รางวลัของพนกังาน การจดัประชุมสัมมนา การศึกษาดูงานภายในประเทศและต่างประเทศ การจดั
นิทรรศการ และใหบ้ริการดว้ยความเป็นกนัเอง อ านวยความสะดวกสบายให้ลูกคา้มากท่ีสุด บริการ
ดว้ยใจ ดว้ยมาตรฐานตลอดการเดินทาง 

โครงงานช่ือการจัด กิจกรรมงานมหกรรมเพื่อ ส่ง เส ริมการขายธุรกิจท่อง เ ท่ียว
ภายในประเทศ มีวตัถุประสงคด์งัน้ี 

1.  เพื่อศึกษาถึงรูปแบบของรายการน าเท่ียวเชิงกิจกรรมของบริษทั เจ อาร์ อินเตอร์ ทราเวล 
เซอร์วสิ จ  ากดั 

2.  เพื่อท าใหพ้นกังานขายรายการน าเท่ียวสามารถน าเสนอขายไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมาก
ยิง่ข้ึน 

3.  เพือ่ออกแบบงานกิจกรรมมหกรรมใหก้บับริษทั เจ อาร์ อินเตอร์ ทราเวล เซอร์วสิ จ  ากดั 
ซ่ึงผลการวเิคราะห์พบวา่คณะผูจ้ดัท าไดอ้อกแบบงานกิจกรรมมหกรรมให้กบับริษทัเจ อาร์ 

อินเตอร์ ทราเวล เซอร์วสิ จ  ากดั ทั้งหมด 5 แบบ และไดมี้การน าไปใชจ้ริงแลว้ทั้งหมด 2 แบบ คือ  
1.  SET B ฮอร์โมน หนา้ละอ่อน   
โดยทริป E for L Aim ท่ีจงัหวดักาญจนบุรี เม่ือวนัท่ี 20 มีนาคม พ.ศ.2558 
2.  SET E เพลิดเพลินโลกการ์ตูน 
โดยทริป Bio PC ท่ีจงัหวดันครราชสีมา เม่ือวนัท่ี 4 เมษายน พ.ศ.2558 
 
 

ค าส าคญั : การจดักิจกรรมงานมหกรรมเพื่อส่งเสริมการขายธุรกิจท่องเท่ียวภายในประเทศ 
 

 



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. 

 Project title Event Expo to promote tourism in the country. The following objectives: 

1. To study the patterns of activity Unless JR International Travel Service Co., Ltd. 

2. To make the salesman tours can be offered more efficiently. 

3. Design Festival activities for the company JR International Travel Service Co., Ltd. 

The results showed that the organizers can design festival activities for the company JR 
International Travel Service Co., Ltd. and all five had already implementing two types. 
1.SET B page mild hormone. 
The trip E for L Aim Kanchanaburi on 20 March 2558 . 
2.SET E Enjoy the comic 
The trip Bio PC the province on 4 April 2558 . 
 
 
Key Words : The Exhibition event for the promotion of domestic tourism. 


