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Hospitality Internship Program (HIP) 

Hospitality Internship Program คือ โครงการฝึกงานดา้นบรกิารแบบไดร้บัผลตอบแทน ส าหรบัผูท้ี่
ก  าลงัเรียนหรือสนใจที่จะมีประสบการณด์า้นสายงาน hospitality เพื่อที่จะไดม้ีโอกาสรว่มงานกบัโรงแรมและ
รีสอรท์ที่มีชื่อเสียง ณ ประเทศออสเตรเลีย เช่น Hyatt Hotels, Marriott Hotels, Accor Group, 
Intercontinental Hotel Group, Hilton Hotels, Sheraton Hotels และ Resorts in the Whitsundays 
(Great Barrier Reef) เป็นตน้ ต าแหน่งที่สามารถสมคัรได ้ไดแ้ก่ Food and Beverage, Front Office และ 
Culinary 

รายละเอียดของโครงการ 

• มีการจดัการอบรมที่เหมาะสมกบัทกัษะและเก่ียวขอ้งกบัความรูพ้ืน้ฐานของผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

• ระยะเวลา 6 เดือน 9 เดือนและ 12 เดือน 

• มีค่าตอบแทนขัน้ต ่า $18.93 ต่อชั่วโมง 

• ไดท้ างานในโรงแรมหรือรีสอรท์ชัน้น าที่มีอยู่ทั่วประเทศออสเตรเลีย 

• รบัสมคัรตลอดทัง้ปี เริ่มฝึกงานไดท้กุวนัจนัทร ์(ควรสมคัรลว่งหนา้ 4 - 6 เดือน) 

• มีความยืดหยุ่นในเรื่องสถานที่ท างาน  

• ส าหรบันิสิต นกัศึกษาที่ก าลงัศกึษาอยู่สามารถโอนหน่วนกิตได ้หากตอ้งการ  

• ประเภทของงานที่เปิดรบัสมคัร ไดแ้ก่ Front Office, Food and Beverage, and Food Production 

(Culinary) 

ประโยชนท์ีจ่ะได้รับจากการฝึกงานกับ Hospitality Internship Program 

• ประสบการณก์ารท างานในองคก์รนานาชาติ  

• พฒันาทกัษะภาษาองักฤษในการท างาน 

• มีโอกาสไดส้รา้งพนัธมิตรกบัเพื่อนรว่มสาขาอาชีพเดียวกนัและบรษิัทขา้มชาติต่างๆ 

• ไดร้บัการฝึกอบรมในสายงานที่เรียนมา 

• พฒันาทกัษะการสื่อสารในองคก์ร 

• พฒันาทกัษะต่างๆ ที่ส  าคญัต่อการความส าเรจ็ในอาชีพ 

 

mailto:info@pippeducation.com


2 
 

 PIPP Education Co., Ltd. 
ชัน้ 24 อาคารจตัุรสัจามจุร ีเลขที่ 319 ถนนพญาไท เขตปทุมวนั กรงุเทพฯ 10330  

โทร 092-3915698   อเีมล info@pippeducation.com 

 

คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

• อายรุะหว่าง 18 – 30 ปี 

• ก าลงัศกึษาระดบัอนปุรญิญาหรือปรญิญาตรีทางดา้น Hospitality หรือ Culinary หรือ จบการศกึษา

ในสายงานที่เก่ียวขอ้งไม่เกิน 1 ปีครึง่ (18 เดือน) และผูม้ีประสบการณต์รงสายงานอย่างนอ้ย 6 

เดือน 

• ทกัษะภาษาองักฤษที่ตอ้งการ คือ ระดบักลางสงู – ขัน้สงู (Upper intermediate - Advanced) หรือ 

เทียบเท่ากบั IELTS 5.5 

ค่าตอบแทนการฝึกงาน 

การฝึกงานถกูจดัเป็นรูปแบบท าเต็มเวลา ซึ่งผูเ้ขา้รว่มโครงการจะสามารถท างานขัน้ต ่า 30 ชั่วโมงต่อ
สปัดาห ์โดยค่าตอบแทนขัน้ต ่าจะอยู่ที่ $17-$18 AUD ต่อชั่วโมง ทัง้นีค่้าตอบแทนที่ไดร้บัจะแตกต่างกนัไป 
ขึน้อยู่กบับรษิัทนายจา้งและชั่วโมงฝึกงาน 

ขั้นตอนการสมัครเข้าร่วมโครงการ 

1. พิจารณาคุณสมบัติเบือ้งต้น 
กรอกฟอรม์ทางออนไลนเ์พื่อพิจารณาคณุสมบติัผูส้มคัรเขา้รว่มโครงการเบือ้งตน้ 

2. ส่งใบสมัครและด าเนินการเอกสาร 
ผูเ้ขา้รว่มโครงการจะตอ้งกรอกใบสมคัร สง่เอกสารและจ่ายค่าสมคัรตามที่ก าหนด จากนัน้ PIPP 
Education และผูเ้ขา้รว่มโครงการ ประสานงานรายละเอียดเก่ียวกบัการฝึกงานต่อไป   

3. ยืนยันเข้าร่วมโครงการและช าระค่าโครงการ 
PIPP Education จดัสมัภาษณร์ะหว่างผูเ้ขา้รว่มโครงการและบรษิัทนายจา้ง หลงัจากนัน้จะไดร้บั
เอกสารตอบรบัการฝึกงาน และผูเ้ขา้รว่มโครงการช าระค่าโครงการที่เหลือ 

4. การด าเนินการวีซ่า 
PIPP Education ด าเนินการเรื่องวีซ่าใหผู้เ้ขา้รว่มโครงการ หรือ ผูเ้ขา้รว่มโครงการสามารถด าเนินการ
เรื่องวีซ่าเองได ้และแจง้รายละเอียดการเดินทางกบั PIPP Education ใหท้ราบหลงัจากท่ีวีซ่าไดร้บัการ
อนมุติัแลว้ 

5. ปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง 
ผูเ้ขา้รว่มโครงการจะไดร้บัการปฐมนิเทศก่อนการเดินทาง เพื่อทราบขอ้ก าหนดเก่ียวกบัการฝึกงานและ
ต าแหน่งงาน ที่พกั และการใชช้ีวิตในประเทศออสเตรเลีย  
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6. เดินทางไปยังประเทศออสเตรเลีย 
ผูเ้ขา้รว่มโครงการจะไดร้บัการปฐมนิเทศจากหน่วยงานที่ฝึกงานหลงัจากถึงที่ประเทศออสเตรเลียแลว้ 
และในระหว่างฝึกงาน PIPP Education จะมีการสอบถาม feedback จากผูเ้ขา้รว่มโครงการเป็นระยะ 

เอกสารส าหรับการพิจารณาคุณสมบัติเบือ้งต้น 
• Resume (ไฟล ์word) 

• Letter of objectives (ไฟล ์word) 

• ส าเนาหนงัสือเดินทาง (ฉบบัสี) 

• ส าเนา transcript 

• Reference letter  

ค่าโครงการรวม 

• ค่าสมคัรและค่าโครงการ 

• ประกนัการเดินทาง 

• ค่าด าเนินการเอกสาร 

• การดแูลและใหค้ าปรกึษาระหว่างฝึกงาน ณ ประเทศออสเตรเลีย 

• การปฐมนิเทศก่อนเริ่มฝึกงาน 

• บรกิารเปิดบญัชี, บตัร International Student Identity (ISIC), ซิมการด์ และบริการยื่นภาษี 

ค่าโครงการไม่รวม 

• ตั๋วเครื่องบิน  

• วีซ่า 

• ที่พกั 

• การเดินทางในประเทศและค่าอาหาร 
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ค่าใช้จ่ายร่วมโครงการ 

1. ค่าใบสมคัร 30,000 บาท 

2. ค่าโครงการ  

• 6 เดือน (26 สปัดาห)์ 110,000 บาท 

• 9 เดือน (38 สปัดาห)์ 130,000 บาท 

• 12 เดือน (52 สปัดาห)์ 150,000 บาท 

ก าหนดการในการช าระเงิน 

ก าหนดในการช าระเงิน 

ระยะเวลาเขา้รว่มโครงการ 

6 เดอืน  

(26 สปัดาห์)  

9 เดอืน  

(38 สปัดาห์) 

12 เดอืน  

(52 สปัดาห์) 

งวดที ่1: เมือ่ผา่นการพจิารณาคณุสมบตัิ
เบือ้งตน้ (คา่ใบสมคัร) 

30,000 30,000 30,000 

งวดที ่2: หลงัจากไดร้บัการตอบรบัจาก 

บรษิทันายจา้งไมเ่กนิ 10 วนั 
60,000 80,000 100,000 

งวดที ่3: เวลา 6 สปัดาหก์อ่นเดนิทาง 50,000 50,000 50,000 

 

เงือ่นไขการคืนเงิน 

• กรณีไม่ผ่านสมัภาษณ ์PIPP Education ยินดีคืนค่าใบสมคัรทัง้หมด จ านวน 30,000 บาท 

• ผูส้มคัรตอ้งช าระเงินงวดที่ 2 ภายใน 10 วนั เมื่อสมัภาษณว์ดัระดบัภาษาผ่าน กรณีไม่จ่ายเงินตาม

ก าหนด PIPP Education จะท าการยกเลิกโครงการโดยอตัโนมติัและสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าใบสมคัร 

(30,000 บาท) ไม่ว่ากรณีใดใดทัง้สิน้ 

• เมื่อผ่านสมัภาษณก์บัทางบริษัทนายจา้งแลว้ PIPP Education ขอสงวนสิทธิ์คืนเงินค่าใบสมคัร 

(30,000 บาท) ไม่ว่ากรณีใดใดทัง้สิน้ 
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• กรณีผูส้มคัรช าระค่าโครงการจนครบทกุงวดแลว้ แต่ตอ้งการยอเลิกโครงการก่อนไดร้บัการตอบรบั

จากทางบริษัทนายจา้ง PIPP Education ยินดีคืนเงินใหด้งัจ านวนต่อไปนี ้

6 เดือน (26 สปัดาห)์ 32,800 บาท  
9 เดือน (38 สปัดาห)์ 44,400 บาท  
12 เดือน (52 สปัดาห)์ 56,000 บาท 

• กรณีผูเ้ขา้รว่มโครงการตอ้งการยกเลิกโครงการในระหว่างด าเนินเอกสารและวีซ่า หลงัจากที่ไดท้ า

สญัญากบับรษิัทนายจา้งเรียบรอ้ยแลว้หรือภายหลงัไดร้บัการอนมุตัวีซ่า PIPP Education ขอสงวน

สิทธิก์ารคืนเงินใดใดทัง้สิน้ 

• กรณีโดนปฏิเสธวีซ่า PIPP Education ยินดีคืนเงินใหด้งัจ านวนต่อไปนี ้

6 เดือน (26 สปัดาห)์ 17,000 บาท  
9 เดือน (38 สปัดาห)์ 25,000 บาท  
12 เดือน (52 สปัดาห)์ 33,000 บาท 


