
 

 

 

 

โครงการฝกึงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย (Trainee in Australia) 

Interchange Thailand ได้ร่วมมือกบัองคก์รนกัเรยีนแลกเปลี่ยนทีไ่มมุ่ง่หวังผลก าไร(non- profit 
organization) ณ ประเทศออสเตรเลยี จัดโครงการฝกึงานอยา่งถกูต้องตามกฎหมาย (Trainee Program in 
Australia) เป็นโครงการทีเ่ปิดโอกาสใหผู้ส้  าเร็จการศกึษาในสาขาวิชา Hotel Management / Hospitality 
Management / Restaurant Management / Culinary  ไดฝ้กึงานกบัโรงแรมทีม่มีาตรฐาน และชื่อเสยีงทั่ว
ประเทศออสเตรเลีย โดยมีระยะเวลาตั้งแต ่12 เดือน เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมก่อนการเขา้สูโ่ลกของการท างาน 
และเพิม่ประสบการณก์ารท างานใหก้บันกัศกึษา รวมทั้งเปดิโอกาสการเรียนรูเ้ชิงวัฒนธรรมและวสิัยทัศนใ์นการท างาน
ร่วมกบัเพื่อนร่วมงานจากนานาประเทศ 

*** โครงการนีเ้ปน็โครงการแลกเปลีย่นวัฒนธรรมผา่นการฝึกงานและใช้ชีวติร่วมกบัชาวออสเตรเลีย 
โครงการนีไ้มใ่ช่โครงการจดัหางาน หรือมีวัตถปุระสงค์เพื่อการจดัหางาน ซึ่งผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะได้รบัคา่ตอบแทนจาก
การฝกึงานทีค่รอบคลมุคา่ใชจ้า่ยในชีวิตประจ าวัน และคา่ใชจ้า่ยอื่น ๆ ตลอดการเขา้ร่วมโครงการทีป่ระเทศ
ออสเตรเลีย 
 
คุณสมบตัผิูส้มคัร  
1. ส าเร็จการศึกษาในสาขา Hotel Management, Hospitality Management, Restaurant          

Management หรือ Culinary  
2. อายุ 21 - 27 ป ี
3. มีประสบการณ์ในการท างานแบบ full time ในต าแหน่ง Front Desk, Food and Beverage Attendant หรือ 

Culinary (Cook / Chef) ต้ังแต่ 1 – 3 ปี และประสบการณ์ท างานต้องมีอายุไม่เกิน 2 ปีนับจากวันสิ้นสุดการ
ท างาน 

4. มีทักษะในการสื่อสารภาษาอังกฤษดี และ มีผลรวมคะแนน IELTS 4.5 (over all) หรือ มีคะแนนสอบวัดระดับ
ความรู้ Cambridge  

5. มีความเข้าใจในวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการเป็นอย่างดี  

http://www.interchange-th.com/
http://www.interchange-th.com/


 

 

คุณสมบตัิอื่น ๆ 

 มีทักษะภาษาอังกฤษที่ดี 

 มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทัศนคติที่ดีต่อการท างาน และสามารถปรับตัวให้เข้ากับผู้อ่ืนได้ 

 มีทัศนคติเชิงบวก และมีความเข้าใจที่ถูกต้องในวัตถุประสงค์ของการเข้าร่วมโครงการ 

 มีความพร้อมในการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าต่าง ๆ และรับมือกับความเปลี่ยนแปลงรอบตัวอันเกิดเน่ืองมาจากความ

แตกต่างทางสังคม วัฒนธรรม และสิ่งแวดล้อมรอบข้างได้ 

เอกสารประกอบการสมัคร 

 ส าเนาหน้าแรกของ Passport 

 Resume 

 ใบแสดงผลการเรียน (Transcript) และ ใบรับรองการจบการศึกษา 

 หนังสือรับรองการท างาน 1 – 3 ป ีและอายุหนังสือรับรองไม่เกิน 2 ปี  

 คะแนนผลภาษาอังกฤษ IELTS 4.5 (over all) หรือเทียบเท่า     

 จดหมายรับรองที่ออกโดยบุคคลที่ใช้อ้างอิงการท างาน จ านวน 2 ฉบับ  

 หนังสือรับรองความประพฤติ (จากส านักงานต ารวจแห่งชาติ) ในกรณี ผู้สมัครที่เคยเข้าร่วมโครงการฝึกงาน ณ 
ประเทศสหรัฐอเมริกามาก่อน ต้องมีหนังสือรับรองความประพฤติจาก FBI (FBI Clearance)  

 ส าเนาสูติบัตร  
*** เอกสารทกุฉบบัใหเ้ป็นฉบบัภาษาอังกฤษ *** 

สาขาทีส่ามารถเขา้ร่วมโครงการได ้

 Culinary / Hospitality Management / Hotel Management / Restaurant Management 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการจะไดร้บั  

 ได้รับวีซ่าเพื่อการฝึกงาน ที่สามารถท างานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย  

 ได้เข้าฝึกงานในโรงแรมระดับมาตรฐานที่มีช่ือเสียงที่มีคลอบคลุมทั่วประเทศออสเตรเลีย เป็นระยะเวลาต้ังแต่ 12 
เดือน  

 ได้รับค่าตอบแทนในการฝึกงาน AUD$19 – 23 ต่อช่ัวโมง และ ได้ฝึกงานเป็นจ านวน 30 – 40 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ 

 ได้รับประสบการณ์สุดพิเศษในการเข้าฝึกงาน รวมถึงได้มีโอกาสร่วมงานกับเพื่อนจากต่างชาติ รวมถึงได้สร้าง
เครือข่ายในธุรกิจเพื่อการท างานในอนาคต 



 

 

คา่ธรรมเนียมโครงการ  150,000      บาท  

รายละเอียดการช าระคา่ธรรมเนียมโครงการ ดังต่อไปนี ้ 

1. เข้ารับการสัมภาษณ์ภาษาอังกฤษเบื้องต้นกับ Interchange Thailand ช าระค่าธรรมเนียมโครงการส่วนที่ 1 

จ านวน 20,000 บาทเพื่อตอบรับเข้าร่วมโครงการ 

2. เตรียมเอกสารเพื่อย่ืนให้องค์กรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศพิจารณา จัดหาสถานที่ฝึกงาน ช าระค่า

ค่าธรรมเนียมโครงการส่วนที่ 2 จ านวน 30,000 บาท  

3. สัมภาษณ์งานกับองค์กรแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ และ ผู้ประกอบการ เมื่อทราบผลการสัมภาษณ์ 

ด าเนินการช าระค่าธรรมเนียมในส่วนที่ 3 จ านวน 100,000 บาทและค่าธรรมเนียมวีซ่าจ านวน 15,000 

ภายในระเวลา 7 วัน และรอรับเอกสารสัญญาการฝึกงาน (Job Offer)  

4. เตรียมเอกสารประกอบการย่ืนขอวีซ่า และ ด าเนินการย่ืนขอวีซ่า  

5. เข้ารับการปฐมนิเทศก่อนการเดินทางเมื่อได้รับการอนุมัติวีซ่า  
6. ออกเดินทางเข้าร่วมโครงการ ณ. ประเทศออสเตรเลีย  

ค่าธรรมเนียมโครงการครอบคลมุรายการดังต่อไปนี ้

1. ค่าเอกสารสิทธิ์ประกอบการย่ืนขอวีซ่าฝึกงาน  

2. จัดหาสถานที่เข้าร่วมโครงการ  

3. บริการให้ค าแนะน าการเตรียมเอกสารย่ืนขอวีซ่าฝึกงาน  

4. การปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง  
5. ที่พักที่ Hotel ในออสเตรเลียระยะเวลา 3 คืน (ระยะแรกก่อนการเร่ิมโครงการ)  

ค่าธรรมเนียมโครงการดังกลา่วไมร่วม 

1. ค่าประกันสุขภาพ (ประมาณ 20,000 บาท) ต่อปี  

2. ค่าด าเนินการวีซ่า (Visa package) จ านวน 15,000 บาท 

3. ค่าใช้จ่ายส่วนตัวระหว่างการเข้าร่วมโครงการ  
4. ค่าตั๋วเคร่ืองบิน 

 
 



 

 

 
 
 
นโยบายการขอคืนเงินคา่ใชจ้า่ย / คา่ธรรมเนียมโครงการ 

1. ค่าสมัครเข้าร่วมโครงการ 20,000 บาท ขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนทุกกรณี 
2. ค่าสัมภาษณ์งาน 30,000 บาทสามารถขอคืนได้ในกรณีที่สัมภาษณ์งานไม่ผ่านและไม่ได้ตอบรับจากสถานที่เข้า

ร่วมโครงการใด ๆ (ไม่สามารถขอคืนได้ในกรณีที่ทาง Interchange มีสถานที่ท างานให้แต่ผู้สมัครปฏิเสธการ
เข้าสัมภาษณ)์  

3. ค่าธรรมเนียมโครงการ 100,000 บาท ทางโครงการขอสงวนสิทธิ์ในการขอคืนทุกกรณียกเว้นกรณีไม่ผ่านการ
ขอวีซ่าจากทางสถานทูตออสเตรเลียซ่ึงผู้สมัครจะได้รับค่าธรรมเนียมโครงการคืนจ านวน 65 % ของค่า
โครงการในส่วนที่ 3 (หรือตามราคาโปรโมช่ันที่ได้รับ) 

4. เงินค่าธรรมเนียมการขอวีซ่าของทางสถานทูตฯ 15,000 บาท ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนในทุกกรณี 
5. การคืนเงินทุกกรณี จะท าการช าระคืนหลังจากการถูกปฏิเสธวีซ่า ภายในระยะเวลา 90 วัน 
6. Interchange ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินนอกเหนือจากกรณีดังกล่าว 
7. Interchange ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข้อมูลการให้บริการต่าง ๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและ

จะท าการแจ้งให้ทราบโดยเร็วที่สุด 
 

 

 

 

 

 

 


