INTERNSHIP IN CHINA (HANGZHOU)
โอ้วสุดยอด! ไปจีนแบบสุดหรู! ฝึ กงานทีจ
่ น
ี นีง่ า
่ ยแสนง่าย ค่าโครงการแสนถูก!









ไม่ต ้องเป็ นภาษาจีน รับน ้องๆ ทุกสาขา จบแล ้วก็ไปได ้ อายุไม่เกิน 30 เท่านัน
้ !!
โรงแรมระดับ 4 - 5 ดาว ตาแหน่ง F&B, Front Desk, Housekeeping
ทีพ
่ ักฟรี!! อาหารฟรี!!
ได ้รับค่าตอบแทนในระหว่างการฝึ กงาน
เลือกระยะเวลาในการเริม
่ ฝึ กงานได ้เอง
วีซา่ ก็ง ้ายยง่ายย
ฝึ กงานจบโครงการได ้รับใบรับรองฝึ กงาน

ช่วงระยะเวลา

ระยะเวลาโครงการแบ่งเป็ น 3, 4 และ 6 เดือน ผู ้สมัครสามารถเข ้าร่วมโครงการได ้ตลอดทัง้ ปี

สาขาทีส
่ ามารถเข้าร่วมโครงการได้

ทุกสาขา โดยเฉพาะสาขาการโรงแรมและการท่องเทีย
่ วจะได ้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ

ค่าตอบแทนการทางาน

้ ของการทางาน
1,500 หยวน / เดือน ฟรี!! ทีพ
่ ักและอาหารในมือ

ชว่ ั โมงการทางาน

6 วันต่อสัปดาห์ ทางานวันละ 9 ชั่วโมง

ตาแหน่งทีเ่ ปิ ดร ับ

F&B, Front Desk and Housekeeping

สถานทีท
่ างาน

Hangzhou

ว ันเริม
่ โปรแกรม

ตลอดทัง้ ปี

เหตุผลทีตอ
้ งเลือกไปทางานก ับโครงการ





ื่ เสียงเป็ นทีร่ ู ้จักทั่วโลก และมีรองรับหลากหลากหลายที่ ครอบคลุมการ
โรงแรมทีร่ ับผู ้สมัครเข ้าร่วมโครงการ ล ้วนเป็ นโรงแรม Hi-end ทีม
่ ช
ี อ
ฝึ กงานหลากหลายสาขา
ทาให ้ผู ้สมัครเข ้าร่วมโครงการได ้รับประสบการณ์การฝึ กงานระดับสากล พร ้อมทัง้ สร ้างเสริมความเป็ นมืออาชีพ สามารถเก็บเกีย
่ วประโยชน์
ความรู ้ไปพัฒนาตนเองได ้ในอนาคต
ค่าตอบแทนทีค
่ ุ ้มค่า พร ้อมฟรีทพ
ี่ ักพร ้อมอาหารอย่างน ้อย 1 มือ
้ ระหว่างทางาน
่ ว่าเป็ นมหาอานาจแห่งทวีป เอเชีย และคุณจะ
ผู ้สมัครเข ้าร่วมโครงการจะได ้เรียนรู ้ระบบการทางานในโลกธุรกิจของชาวจีน ประเทศทีไ่ ด ้ขึน
้ ชือ
ได ้เรียนรู ้ว่าเพราะเหตุใดบริษัทต่างชาติจานวนมากถึงนิยมมาลงทุนธุรกิจทีป
่ ระเทศจีน

ตารางเปรียบเทียบความคุม
้ ค่าเมือ
่ ไปฝึ กงานทีป
่ ระเทศจีน เมือง Hangzhou
รายละเอียด

รายร ับทีไ่ ด้ร ับ

ระยะเวลา 3 เดือน

เงินหยวน
1,500*3

เงินไทยคูณเรท 5 บาท
22,500 บาท

ระยะเวลา 4 เดือน

1,500*4

30,000 บาท

ระยะเวลา 6 เดือน

1,500*6

45,000 บาท

ต ัวอย่างโรงแรมทีเ่ ปิ ดร ับผูส
้ ม ัครเข้าร่วมโครงการฝึ กงาน

คุณสมบ ัติผเู ้ ข้าร่วมโครงการ
 อายุ 19 - 30 ปี ทุกสาขา ทุกสาขา แต่หากศึกษาในสาขาการโรงแรมและการท่องเทีย
่ วหรือมีประสบการณ์การทางานทางด ้านนีจ
้ ะได ้รับการ
พิจารณาเป็ นพิเศษ
่ สารภาษาอังกฤษได ้ในระดับดี หากได ้ภาษาจีนจะได ้รับการพิจารณาเป็ นพิเศษ
 สามารถสือ
 สามารถปรับตัวเข ้ากับต่างชาติและวัฒนธรรมของคนจีนได ้
 สามารถเข ้าร่วมโครงการตลอดระยะเวลา 3, 4 และ 6 เดือน
ขนตอนการสม
ั้
ัครเข้าร่วมโครงการ
1.
2.
3.
4.

ส่ง Resume และรูปถ่าย 2 นิว้ มายัง Email: ieo.oren01@gmail.com เพือ
่ พิจารณาเบือ
้ งต ้น พร ้อมศึกษาข ้อมูลโครงการฯ อย่างละเอียด
กรอกใบสมัครออนไลน์ Application Online ที่ www.ieostudyabroad.com
ยืนยันการเข ้าร่วมโครงการฯ โดยชาระค่าธรรมเนียมการสมัครโครงการจานวน 5,000 บาทถ ้วน
เตรียมตัวเข ้าสัมภาษณ์งานกับทางนายจ ้างและดาเนินเอกสารอืน
่ ๆ ในลาดับต่อไป

้ า่ ยโครงการ
ค่าใชจ
้ า่ ย
รายละเอียดค่าใชจ
1. ค่าสมัครเข ้าร่วมโครงการ

จานวนเงิน
5,000 บาท

2. ค่าโครงการ
 ระยะเวลา 3, 4 และ 6 เดือน
3. ค่ามัดจาโครงการ (ผู ้สมัครจะได ้รับเงินคืนเมือ
่ เข ้าร่วมจนจบตามระยะเวลาโครงการ)

8,000 บาท
5,000 บาท

้ า่ ยข้างต้น รวม
ค่าใชจ
-

ค่า Airport pickup, ค่าทีพ
่ ัก, ค่าอาหารในมือ
้ ทางาน, ค่าโปรแกรม, ค่าวีซา่ , ค่าประกันอุบัตเิ หตุ

้ า่ ยข้างต้น ย ังไม่รวม
ค่าใชจ
-

ค่าตรวจร่างกายทีไ่ ทย, ค่าตั๋วเครือ
่ งบิน, ค่าใช ้จ่ายส่วนตัวของผู ้เข ้าร่วมโครงการ, ค่าไฟและค่าน้ าของหอพัก

รายละเอียดบ ัญชี
ธนาคาร

ไทยพาณิชย์ สาขา อาคารศรีอยุธยา

เลขทีบ
่ ัญชี

194-208100-3

่ บ ัญชี
ชือ

นางสาวบุญลดา เวชวิทยาขลัง และ นางกานต์รัตน์ ถาวรชอบ

Refund policy
1. ทางบริษัท ยินดีคน
ื ค่าสมัครเข ้าร่วมโครงการ 5,000 บาท กรณีโดนปฏิเสธจากองค์กรฝั่ งจีน
2. กรณีผา่ นการสัมภาษณ์รอบแรกแล ้ว ผู ้สมัครเข ้าร่วมโครงการต ้องชาระเงินส่วนทีเ่ หลือ ภายใน 15 วัน
้ กรณีทผ
3. IEO OREN ขอสงวนสิทธิไ์ ม่คน
ื เงินใดใดทัง้ สิน
ี่ ู ้สมัครต ้องการยกเลิกระหว่างการดาเนินการด ้านเอกสารและระหว่างการทาวีซา่

