
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



WORK AND TRAVEL IN GERMANY 3 MONTHS 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
โครงการ Work and Travel in Germany คือโครงการท่ีจัดอยูในรูปแบบ โครงการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม 

และเปนการไดเรียนรูการทํางานในสภาพแวดลอมจริงในประเทศเยอรมันภายใตวีซาประเภทเชงเกนท่ีไดรับการ
อนุญาตในการฝกงาน (Working Holiday) ในระยะเวลา 90 วันอยางถูกตองตามกฏหมาย และเปนการเปดโอกาสให
นิสิตนักศึกษาไดใชเวลาในการปดภาคเรียนในการฝกงานและในประเทศเยอรมันโดยไดรับคาตอบแทนและได
ทองเท่ียงในกลุมประเทศเชงเกน 

 
วัตถุประสงคของโครงการ 
1. เพ่ือไดเรียนรูกําดําเนินชีวิตประจําวันและไดเรียนรูวัฒนธรรมของชาวเยอรมนั 
2. เพ่ือสงเสริมเยาวชนไทยไดรับประสบการณทองเท่ียวในตางแดนในแถบยุโรปและกลุมประเทศเชงเกน เพ่ือ 
    นํามาปรับใชกับมุมมองความคิดของตนเองได 
3. เพ่ือเปดโอกาสใหพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและภาษาท่ี3 คือภาษาเยอรมัน เพ่ือเปนทักษะความรูในอนาคต 
4. เพ่ือใชเวลาวางในระหวางปดภาคเรียนใหเปนประโยชนและไดรูจักการดูแลตนเองในตางแดน 

 

 



สิ่งท่ีจะไดรับจากโครงการ 
1.ไดเรียนรูการฝกงานแบบไดรับคาตอบแทนตลอดระยะเวลา 3 เดือน คาตอบแทน 9.19 ยูโร ตอชั่วโมง และทํางาน 
    35-40 ชั่วโมงตอสัปดาห 
2. ฟรี! รถรับท่ีสนามบิน 
3. ฟรี! Health insurance in Germany 
4. ฟรี! Hostel 1 คืน 
5. องคกรและนายจางชวยจัดสรรหาท่ีพักอาศัยให 

ข้ันตอนและขอบเขตของโครงการ 

1. โครงการน้ีรับสมัครผูสมคัรจากทุกคณะและทุกสาขา ต้ังแตชั้นปท่ี 1 – 3 หรือชั้นปท่ี 1-4 (กรณีหลักสูตร 5 

ป) ผูสมัครชัน้ปสุดทายทางบริษัทฯไมแนะนําใหสมัครเน่ืองจากอาจมีผลกระทบตอการพิจารณางานหรือวี

ซา 

2. ผูสมัครจะตองสมัครเขารวมโครงการอยางนอย 3-4 เดือนกอนท่ีจะเขารวมโครงการ เพ่ือดําเนินการสมัคร 

จนถึงขั้นตอนของการขอวีซา 

3. ผูสมัครใชภาษาอังกฤษเปนหลัก หรอืถาผูสมัครสามารถสื่อสารภาษาเยอรมันไดก็จะเปนผลดีกับผูสมัคร

เปนอยางสูง 

4. ผูสมัครไมสามารถเลือกเมอืงหรือประเภทงานได โดยทางองคกรแลกเปลี่ยนจะเปนผูพิจารณาคุณสมบัติ

ใหกับผูสมัครผานจากการสัมภาษณ Skype Interview แตผูสมัครสามารถแจงกับองคกรไดวาตองการงาน

ประเภทไหนหรือตองการอาศัยในเมืองไหนตอนสัมภาษณ 

5. ประเภทงานหลักๆของโครงการ คือ Housekeeping , Server , Guest service , Cook , Rotation โดยองคกร

จะเปนผูพิจารณาจากคุณสมบัติของผูสมัครเชน บุคลกิภาพ ระดับภาษา หรือทัศนคติ ของผูสมัคร 

6. ผูสมัครจะไมสามารถทํางาน 2 (Second Job) ได ในขณะเขารวมโครงการ 

7. ผูสมัครจะตองเดินทางกลับประเทศไทยตามกําหนดระยะเวลาของวีซาเทาน้ัน ระยะเวลาในการทองเท่ียวจะ

รวมอยูในกําหนดของวีซาท่ีผูสมัครได ผูสมัครจะตองวางแผนการทองเท่ียวและขออนุญาตการลาหยุดการ

ทํางานกับนายจางใหเรียบรอย 



 

- คาสมัคร 6,500 บาท ชําระเมื่อสมัครเขารวมโครงการและไมสามารถขอคืนไดในทุกกรณี 
- คาโครงการในสวนท่ี 2 (43,400 บาท) ชําระเมื่อไดรับการตอบรับการจางงานจากนายจางและชําระไมเกิน 7 วัน 
หลังจากไดรับการจางงาน 
- ราคาคาโครงการน้ีรวม คาวีซาเยอรมัน, ประกันสุขภาพในประเทศเยอรมัน, รถรับท่ีสนามบิน, Hostel 1 คืน 
เรียบรอยแลว 
- ราคาคาโครงการน้ีไมรวม คาประกันเดินทางเพ่ือขอวีซา, คาเครือ่งบิน, คาท่ีพัก, คาเรียนภาษาเยอรมัน, คาใชจาย 
สวนตัว และยังไมรวมเงินคาประกันโครงการจํานวน 8,000 บาท (ไดรับคืนทันทีเมื่อสิ้นสุดโครงการ) 

ระยะเวลาการเขารวมโครงการ 
ผูเขารวมโครงการสามารถเขารวมโครงการทํางานและทองเท่ียวในประเทศเยอรมันไดสูงสุด 90 วัน ตามวี

ซาเชงเกน โดยระยะเวลาในการเขารวมโครงการไดคือ 
1. ระหวางเดือน มีนาคม - พฤษภาคม 
2. ระหวางเดือน เมษายน - มิถุนายน 
3. ระหวางเดือน พฤษภาคม - กรกฏาคม 
4. ระหวางเดือน มิถุนายน - สิงหาคม 
5. ระหวางเดือน ธันวาคม – กุมภาพันธ 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

  ผูสมัครเขารวมโครงการไดรบัวีซาอยางถูกตอง ตองสมัครที ่IEO ที่เดียวเทานั้น!! 



 
   

              

 

   

 

 

 

ค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน(บาท) การช าระเงิน 

งวดที ่1 ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 6,500 - 
ช าระไดท้ันทีเมือ่พร้อมสมัครและรับสิทธิราคา

โปรโมชัน่ส่วนลด 

งวดที่ 2 ค่าโครงการในยอดคงเหลือ
ตามโปรโมชัน่ ที่ได้รับ 

 

43,400 - 

ช าระหลังจากได้รับการยนืยนั 
การจ้างงานจากนายจา้ง 

 (ได้รับการยืนยันการจ้างงานตอนไหนค่อยช าระ
ตอนนัน้) 

งวดที่ 3 ค่าประกันการันตีของ
โครงการ ไดร้ับคืนหลังกลับถึงประเทศ

ไทยหลงัจบโครงการ 
  

8,000* - 
ช าระหลังจากได้รับการอนุมัต ิ

วีซ่า เรียบร้อยแล้ว 

  **ค่าโครงการทัง้ 3 งวดนี ้รวมค่าวีซ่า ประกนั ทุกอย่างครบหมดแลว้ เป็นค่าใช้จ่าย Net แล้ว** 
          *ค่าใช้จ่ายงวดท่ี 3 จะได้รับคืนหลังกลับถึงประเทศไทยหลังจบโครงการ 

Work and Travel in Germany 3 months 
เอกสารคา่ใช้จา่ยโครงการท างานและทอ่งเทีย่วทีป่ระเทศเยอรมนั 

ค่าธรรมเนียมโครงการดังกล่าวยัง ไม่รวม : 
• ค่าที่พัก (องค์กรจะเป็นผูห้าที่พักให)้ 
• ค่าประกันเดนิทางในการขอวีซ่าเชงเกน้ 
• Pocket Money  
• ค่าตัว๋เครื่องบิน (ไม่บังคับซือ้กับทางบริษัท) 
 



ขัน้ตอนการด าเนนิการ 

 

 
สมคัรเข้าร่วมโครงการก่อนเดินทางอย่างน้อย 3-4 เดือน และ

ส่ง Resume 

 

สัมภาษณ์งานกับองค์กร / นายจ้าง 
ผู้สมัครสามารถแจ้งประเภทงาน และ เมืองที่อยากไปกับ

องค์กรได้ 
(โดยองค์กรจะเป็นผู้พิจารณา) 

 

 

ช าระค่าโครงการส่วนที่เหลือ หลังจากได้รับการยืนยันการจ้าง
งานจากทางนายจ้างแล้ว 

พร้อมด าเนินการท า Application และเอกสารต่างๆ เพื่อ
ด าเนินการท า Work Permit 

 

ด าเนินการเตรียมเอกสาร และ ยื่นVisa โดยมีเจ้าหน้าที่ช่วยใน
การด าเนินการ 

(ยื่นวีซ่าโดยการยื่นเอกสารไม่มีการสัมภาษณ์ใดๆ) 

 

Pre Departure กับบริษัทฯ และ เดินทางตามก าหนด 

เพิม่เตมิ : 
-ทางองค์กรและนายจ้างจะเป็นผู้พิจารณางานและเมืองให้กับผู้สมัครตามความ
เหมาะสม ความสามารถ หรือจ านวนสมาชิกที่ผู้สมัครต้องการที่จะท างานที่เดียวกัน 
-ทางองค์กรจะเป็นผู้หาที่พักให้กับผู้สมัคร ผู้สมัครสามารถหาที่พักด้วยตนเองได้หาก
ไม่ต้องการที่พักที่ทางองค์กรจัดหาให้ 
-ผู้สมัครสามารท่องเที่ยวในกลุ่มประเทศเชงเก้นได้ในระยะเวลาโครงการ 90 วัน 
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