JTB (THAILAND) LIMITED
AVAILABLE POSITIONS
1. Outbound Sales
Representative
2. Outbound Operation
Staff
3. Inbound Operation /
Reservation Staff

Qualifications:
• Male or Female, Thai nationality
• Bachelor’s Degree in related field
• 1-3 years’ experience in travel business would be an
advantage (Fresh graduates are welcome)
• Good command of English and Computer Literacy
• Able to communicate in Japanese Language (JLPT N2 or
N3) would be an advantage
• Good interpersonal, communication skills, self-motivated
and analytical thinking

TYPE OF BUSSINESS

ธุรกิจน�ำเที่ยว, ตัวแทนจ�ำหน่ายตั๋วเครื่องบิน ตั๋วรถไฟ Japan Rail
Pass และเข้าสวนสนุกในญี่ปุ่น
YEAR OF
FOUNDATION

29 ตุลาคม 2533

4. Marketing Staff
5. Accounting Staff
6. Human Resource &
Administration Staff
7. IT Support / Web Master
8. Tour Guide (Freelance)

REGISTERED
CAPITAL

20,000,000 บาท

LOCATION

COMPANY’S WELFARE

54 อาคารหะรินธร ชั้น9 ห้อง 9C, 9D, 9E และ 9I, ถนนสาทร
เหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพฯ โทรศัพท์ : 0-2230-0441
แฟกซ์ : 0-2266-3157 E-mail : bkkhr.th@jtbap.com Website :
www.jtbthailand.com

1.
2.
3.
4.
5.

BRANCH

• EmQuartier Branch: 693 ศูนย์การค้าเอ็มควอเทียร์ ชัน้ 4 ห้อง

เลขที่ 4เอ13, ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา
กรุงเทพฯ โทร. 0-2344-4688
• Silom Complex Branch: 191 ศูนย์การค้าสีลมคอมเพล็กซ์
ชั้น5 ห้องเลขที่ 506-507 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก
กรุงเทพฯ โทร. 0-2344-4600
• Phuket Branch: 117/8 หมู่ 5 ถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 ต�ำบล
รัษฎา อ�ำเภอเมือง ภูเก็ต โทร. 076-261-742 ถึง 7

โบนัสประจ�ำปี
กองทุนส�ำรองเลี้ยงชีพ
ประกันชีวิต
ประกันสุขภาพ
สิทธิเบิกค่าท�ำฟัน

6. วันนหยุดพักร้อน
(หลังผ่านทดลองงาน)
7. ของขวัญวันเกิด
8. ท่องเที่ยวประจ�ำปี
9. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจ�ำ

COMPANY’S MESSAGE

COMPANY’S PROFILE

Mr. Kazunori Sakata
President & CEO

เจทีบี เริม่ ต้นจากบริษทั ท่องเทีย่ วเล็กๆ ทีม่ พี นักงานเพียงไม่กคี่ น ในปี พ.ศ.
2455 (ค.ศ. 1912) โดยมีความมุง่ มัน่ ทีจ่ ะมอบประสบการณ์การท่องเทีย่ วทีน่ า่
ประทับใจให้แก่ลกู ค้า ณ ปัจจุบนั นี้ จากบริษทั เล็ก ๆ ได้เติบโตขึน้ เป็นบริษทั ทีม่ ี
สาขากระจาย อยูใ่ นหลายจังหวัดของประเทศญีป่ นุ่ และ อีกหลายสาขาในต่าง
ประเทศ รวมถึงประเทศไทย นอกจากการท่องเทีย่ ว เจทีบยี งั มีธรุ กิจด้านอืน่ ๆ
เช่น การขนส่ง การโฆษณา การศึกษา การประกันภัย บริการสือ่ สิง่ พิมพ์ และ
อืน่ ๆ ด้วยประสบการณ์ทยี่ าวนานกว่า 102 ปี เรายังคงยึดมัน่ ในอุดมการณ์ที่
จะมอบความสุข ความพึงพอใจ และเปิดประสบการณ์ใหม่ ๆ ให้กบั ลูกค้าของ
เรา ต่อไปอย่างไม่หยุดยัง่
ส�ำหรับบริษทั เจทีบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด ก่อตัง้ ขึน้ เมือ่ ปี พ.ศ. 2533 (ค.ศ.
1990) ประกอบธุรกิจน�ำเทีย่ ว ทัง้ การท่องเทีย่ วในประเทศ, การท่องเทีย่ วต่าง
ประเทศ, จ�ำหน่ายตัว๋ เครือ่ งบิน ตัว๋ รถไฟแบบเหมาจ่ายในประเทศญีป่ นุ่ (JR
PASS) บริการจัดหาทีพ่ กั รวมถึงสิง่ อ�ำนวยความสะดวกอืน่ ๆ ทัว่ ทุกมุมโลก
ส�ำหรับนักท่องเทีย่ ว เรามุง่ มัน่ ทีจ่ ะมอบบริการชัน้ ยอดเพือ่ สร้างรอยยิม้ และ
ความประทับใจสูงสุดให้แก่ลกู ค้าทุกท่าน

นายวีระชัย จิตสุวรรณทยา
IT Supervisor
Administration Department
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กลุม่ บริษทั เจทีบี เป็นบริษทั ท่องเทีย่ ว
ทีใ่ หญ่ทสี่ ดุ และมีเครือข่ายทัว่ โลก ส�ำหรับ
บริษทั เจทีบี (ประเทศไทย) จ�ำกัด เราตัง้
เป้าหมายทีจ่ ะเป็นตัวแทนจัดการท่องเทีย่ ว
ไปทัว่ โลก เราสัญญาว่าจะให้บริการทีด่ ที สี่ ดุ
ส�ำหรับลูกค้า เพือ่ การพัฒนาอุตสาหกรรม
การท่องเทีย่ วและสังคมไทย หากคุณเป็น
คนร่าเริง สนุกสนาน รักความท้าทาย และ
ต้องการความก้าวหน้า ผมขอต้อนรับเข้า
เป็นส่วนหนึง่ ของครอบครัวเจทีบคี รับ
ผมได้มาท�ำงานทีบ่ ริษทั แห่งนีต้ งั้ แต่
ปี 2552 ณ ตอนนัน้ บริษทั มีพนักงานแค่
ประมาณ 100 คน แต่หลังจากนัน้ บริษทั
ได้มกี ารพัฒนาอย่างต่อเนือ่ ง จน ณ ปัจจุบนั
มีพนักงานประมาณ 200 คน โดยบุคลลา
กรมีความเป็นกันเอง ท�ำงานกันแบบเป็น
ครอบครัวเดียวกัน มีนำ�้ ใจช่วยเหลือซึง่ กัน
และกัน ซึง่ เป็นความสุขและความประทับ
ใจของผมทีไ่ ด้รว่ มเป็นส่วนหนึง่ ของครอบครั
เจทีบี ผมขอขอบคุณองค์กรนีท้ ที่ ำ� ให้ผม
รูว้ า่ “ความสุขของการท�ำงานคืออะไร?”

