HOSPITALITY INTERNSHIP / TRANING IN AUSTRALIA
โครงการฝึ กงานด้านสายงานการบริการ การโรงแรมและการคร ัวทีป
่ ระเทศออสเตรเลีย
ิ นักศึกษาและบุคคลทั่วไปทีม
โครงการฝึ กงานทีป
่ ระเทศออสเตรเลีย เป็ นโครงการทีเ่ ปิ ดให ้นิสต
่ อ
ี ายุระหว่าง
18 – 30 ปี ได ้ฝึ กงานตามด ้านสายงาน Hospitality ทีเ่ รียนมาหรือทีม
่ ีประสบการณ์ ดังกล่าว โดยผู ้เข ้าร่วม
โครงการจะได ้เรียนรู ้ และได ้รับประสบการณ์ จริงจากการฝึ ก งาน อนุ ญาตให ้ผู ้เข ้าร่วมโครงการได ้ฝึ ก งาน
อย่ า งถูก ต ้องตามกฎหมายของประเทศออสเตรเลีย โดยแบ่ง เป็ นระยะเวลา 26 , 38 และ 52 สัป ดาห์
ลักษณะการทางานส่วนใหญ่จะเป็ นงานในโรงแรมระดับคุณภาพ โดยจะมีบค
ุ ลากรและผู ้มีประสบการณ์ เป็ น
ผู ้ให ้ความรู ้ตลอดจนการดูแลผู ้เข ้าร่วมโครงการ
คุณสมบ ัติของผูเ้ ข้าร่วมโครงการ







อายุ 18 – 30 ปี
จบการศึกษาระดับตา่ สุด ปวส. ทางด ้านสายทีเ่ กีย
่ วข ้องหรือกาลังศึกษาอยู่ปริญญาตรีทางด ้านสาย Hospitality, Culinary และ Gastronomy หรือจบ
การศึกษาในสายงานทีเ่ กีย
่ วข ้องไม่เกิน 2 ปี
มีประสบการณ์การเรียนระดับอุดมศึกษาเกีย
่ วกับทางด ้านสาย Hospitalityไม่ตา่ กว่า 2 ปี
้ นาเกีย
มีประสบการณ์การทางานไม่ตา่ กว่า 6 เดือนในโรงแรมชัน
่ วกับตาแหน่งทีผ
่ ู ้เข่าร่วมโครงการต ้องการเลือกไปฝึ กงาน
ผู ้เข ้าร่วมโครงการต ้องมีความยืดหยุ่นในสถานทีท
่ างานทีน
่ ายจ ้างจะเป็ นผู ้เลือกให ้
ในการคัดเลือกสถานทีท
่ างานและการทาวีซา่ ให ้กับผู ้สมัครเข ้าร่วมโครงการจะใช ้ระยะเวลาตัง้ แต่ 6 เดือนขึน
้ ไป

ข้อมูลโครงการ
ระยะเวลาโครงการ
อ ัตราค่าตอบแทน
ชว่ ั โมงการทางาน
ระยะเวลาในการสม ัครโครงการ
ระยะเวลาในการดาเนินการ

26, 38 และ 52 สัปดาห์
ชัว่ โมงละ $16 - $19
30 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์
สามารถสมัครโครงการได ้ตลอดทัง้ ปี
6 เดือนขึน
้ ไป

หมายเหตุ:
สถานทีท
่ ฝ
ี่ ึ กงานขึน
้ อยู่กับทางนายจ ้างอนุมัต ิ และยอมรับ ผู ้เข ้าร่วมโครงการสามารถเลือ กนายจ ้างได ้แต่ท ้ายสุดคนที่อ นุมัตก
ิ ารฝึ ก งานที่อ อสเตรเลียคือ
นายจ ้าง (Host Company) ดังนัน
้ ผู ้เข ้าร่วมโครงการต ้องมีความยืดหยุ่นสูง และควรทาความเข ้าใจกฎการคืนเงินตามเอกสารแจ ้งรายละเอียดค่าใช ้จ่าย ให ้
ครบถ ้วนก่อนตัดสินใจเข ้าร่วมโครงการ
ั้ าต่างๆมากกว่า 4,500 แห่งทีเ่ ข้าร่วมโครงการ
บริษ ัทชนน

ผลประโยชน์ทผ
ี่ ส
ู ้ ม ัครเข้าร่วมโครงการ Hospitality Internship in Australia จะได้ร ับ
 ค่าตอบแทนขัน
้ ตา่ สุดชัว่ โมงละ $16 - $19/สัปดาห์ ทางาน 30 ชัว่ โมง/สัปดาห์
้ นาของประเทศออสเตรเลียส่งผลให ้อนาคตแห่งการทางานในโรงแรมระดับ
 ได ้รับการยอมรับจากนานาชาติ เพราะมีประวัตผ
ิ า่ นการฝึ กงานในโรงแรมชัน
Hi – end เป็ นไปได ้ไม่ยาก
ื่ เสียงทาให ้สามารถนาความรู ้และประโยชน์ทไี่ ด ้รับมาพัฒนาต่อยอดทางด ้านสายอาชีพการทางานในอนาคตได ้
 ได ้ฝึ กงานอย่างตรงสายในโรงแรมทีม
่ ช
ี อ
 เสริมสร ้างจรรยาบรรณและเรียนรู ้ระบบการทางานของชาวออสเตรเลีย เป็ นอีกประเทศหนึง่ ที่มรี ะบบการทางานทีไ่ ด ้คุณภาพระดับโลก
 พัฒนาระดับภาษาอังกฤษให ้ดีขน
ึ้ และได ้สัมผัสเรียนรู ้วัฒนธรรมทีห
่ ลากหลายของชาวออสเตรเลีย
 เสริมสร ้างให ้ผู ้เข ้าร่วมโครงการเกิดความเป็ นมืออาชีพในโลกของการทางานรู ้จักปรับตัวและแก ้ไขปั ญหาเพพาะหน ้า
 ใบรับรองเมือ
่ จบโครงการ
้ า
ค่าใชจ
่ ยเข้าร่วมโครงการ
ลาด ับที่
1
2

รายการ

จานวนเงิน (บาท)

Application Fee (ชาระก่อนสัมภาษณ์กับองค์กรทางฝั่ งออสเตรเลีย)
Program Fee and Insurance (ชาระหลังผ่านสัมภาษณ์กับองค์กรทางฝั่ งออสเตรเลีย)
• 26 สัปดาห์
• 38 สัปดาห์
• 52 สัปดาห์

40,000
100,000
120,000
140,000

อ ัตราค่าโครงการข้างต้นรวม: ค่าโครงการ, ค่าประกันภัยการเดินทางและค่าวีซา่ ประเภท 408 (Temporary Activity Visa)
อ ัตราค่าโครงการข้างต้น ย ังไม่รวม:
 อัตราค่าธรรมเนียมในการยืน
่ ทีไ่ ทย
 ค่าทีพ
่ ก
ั
 ค่าตัว๋ เครือ
่ งบิน
 ค่าแปลเอกสาร
 ค่าประกันเพิม
่ เติม (กรณีทผ
ี่ ู ้สมัครต ้องการ)
 ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวข ้องผู ้สมัครเข ้าร่วมโครงการ ฯลฯ
 บางกรณีผู ้สมัครจะได ้ apply visa 407 ผู ้สมัครต ้องเป็ นคนรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมในส่วนนี้
เงือ
่ นไขโครงการฝึ กงานด้านสายงานการบริการ การโรงแรม การคร ัวทีป
่ ระเทศออสเตรเลีย
 ผู ้เข ้าร่วมโครงการจะต ้องชาระค่าโครงการในส่วนทีเ่ หลือหลังจากผ่านสัมภาษณ์กับนายจ ้างเรียบร ้อยแล ้วภายใน 7 วันทาการ
่ ประทับตรารับรองเอกสารให ้
 ผู ้เข ้าร่วมโครงการจะต ้องทาการแปลเอกสารทุกพบับเป็ นภาษาอังกฤษตามทีอ
่ งค์กรแจ ้งมา พร ้อมต ้องให ้ทนายลงชือ
ถูกต ้อง






ผู ้เข ้าร่วมโครงการจะต ้องรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายเพิม
่ เติมเอง เช่นค่ารับรองเอกสาร, ค่าตัว๋ เครือ
่ งบิน, ค่าประกันสุขภาพและค่าใช ้จ่ายอืน
่ ๆ
ผู ้เข ้าร่วมโครงการไม่สามารถยกเลิกหรือขอคืนเงินในระหว่างการดาเนินการด ้านเอกสารและวีซา่ ภายหลังทีไ่ ด ้ทาสัญญากับทางองค์กรเรียบร ้อยแล ้ว
และในกรณีทไี่ ด ้รับการยืนยันงานจากองค์กรและนายจ ้าง
ผู ้เข ้าร่วมโครงการจะต ้องมีความยืดหยุ่นสูงเพราะในบางครัง้ อาจจะไม่ได ้งานในสถานทีท
่ ผ
ี่ ู ้สมัครมีความสนใจ
่ 6 เดือน
ผู ้เข ้าร่วมโครงการต ้องทาความเข ้าใจและยอมรับว่าโครงการ Hospitality Internship Australia ใชร้ ะยะเวลาดาเนินการในด้านการรอวีซา
ขึน
้ ไป

Refund Policy: เงือ
่ นไขการคืนเงินค่าโครงการ Hospitality Internship Australia









กรณีไม่ผา่ นสัมภาษณ์ทางสถาบัน IEO Abroad ยินดีคน
ื เงินให ้จานวน 40,000 บาท
ผู ้สมัครต ้องชาระเงินงวดทีส
่ องจานวนเงิน 100,000 บาท เข ้ามาภายใน 7 วันทาการ เมือ
่ ผ่านสัมภาษณ์วัดระดับภาษากรณีทไี่ ม่จ่ายเงินตามนัด
้
หมาย ทาง IEO Abroad จะทาการยกเลิกโครงการโดยอัตโนมัต ิ และไม่คน
ื เงินงวดแรกจานวน 40,000 บาท ไม่ว่ากรณีใดใดทัง้ สิน
เมือ
่ ผ่านสัมภาษณ์กบ
ั ทางองค์กรทางฝั่ งออสเตรเลียแล ้ว สถาบัน IEO Abroad จะไม่คน
ื เงินงวดแรก จานวนเงิน 40,000 บาท
้
ไม่ว่ากรณีใดใดทัง้ สิน
เมือ
่ ผู ้สมัครชาระเงินค่าโครงการจนครบทุกงวดแล ้ว แต่ต ้องการยกเลิกโครงการก่อนได ้รับการตอบรับจากทางองค์กร ทางสถาบัน IEO Abroad
ยินดีคน
ื เงินให ้ดังจานวนต่อไปนี้
26 สัปดาห์ 32,800 บาท
38 สัปดาห์ 44,400 บาท
52 สัปดาห์ 56,000 บาท
กรณีทผ
ี่ ู ้เข ้าร่วมโครงการมีความประสงค์จะยกเลิกโครงการในระหว่างดาเนินการเอกสารและวีซา่ ภายหลังทีไ่ ด ้ทาสัญญากับทางองค์กร
้
เรียบร ้อยแล ้วหรือภายหลังทีไ่ ด ้รับการอนุมัตวิ ซ
ี า่ ทางสถาบันขอสงวนสิทธิไ์ ม่สามารถทาการคืนเงินใดใดทัง้ สิน
กรณีโดนปฏิเสธ Visa ทาง IEO ยินดีคน
ื เงินให ้จานวนเงินดังต่อไปนี้
26 สัปดาห์ 17,000 บาท
38 สัปดาห์ 25,000 บาท
52 สัปดาห์ 33,000 บาท

หล ักเกณฑ์ในการค ัดเลือก
ตาแหน่ง

หล ักเกณฑ์ในการค ัดเลือก

Food Production (Culinary /
Chefs)





จบการศึกษาขัน
้ ตา่ ระดับ ปวส.ขึน
้ ไปทางด ้านสาขาCulinary Arts/Gastronomy
่ วชาญทางด ้าน commercial kitchen อย่างน ้อย 6 เดือนขึน
มีประสบการณ์หรือความเชีย
้ ไป
โปรแกรมการฝึ กงานระยะเวลา 6 - 12 เดือน

Food and Beverage





จบการศึกษาขัน
้ ตา่ ระดับ ปวส.ขึน
้ ไปทางด ้านสาขา Hospitality
มีประสบการณ์เกีย
่ วกับตาแหน่ง Food and Beverage 6 เดือน
มีใบรับรองทีเ่ กีย
่ วข ้องกับ Responsible Service of Alcohol

Front Office
(Reception / Night Audit /
Guest Relations / Porter /
Concierge)






จบการศึกษาขัน
้ ตา่ ระดับ ปวส.ขึน
้ ไปทางด ้านสาขา Hospitality
มีประสบการณ์การทางานทีเ่ กีย
่ วข ้องกับตาแหน่ง front office
มีประสบการณ์การใช ้ระบบการจองของแผนก front office (Fidelio, Opera and/or Micros)
ระดับภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับทีด
่ ม
ี าก

ขนตอนการสม
ั้
ัครเข้าร่วมโครงการ
1.
2.
3.
4.
5.

ส่ง Resume มายัง info@ieo.co.th เพือ
่ ทาการพิจารณาเบือ
้ งต ้น
ศึกษาข ้อมูลโครงการแบบละเอียด
กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
ยืนยันการเข ้าร่วมโครงการโดยชาระค่ายืนยันการสมัครเข ้าร่วมโครงการพร ้อมกับดาเนินการด ้านเอกสารต่างๆและวีซา่
หลังจากทีไ่ ด ้รับการยืนยันจากทางนายจ ้างเป็ นทีเ่ รียบร ้อย ต ้องทาการชาระค่าโครงการส่วนทีเ่ หลือตามระยะเวลาทีก
่ าหนด

