หลักสูตร
สองปริญญา

รวมกับ Blue Mountains International Hotel
Management School (BMIHMS) โดย Torrens
University เมืองซิดนีย ประเทศออสเตรเลีย
หลักสูตรนี้เปนการรวมมือระหวางมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรดและโรงเร�ยนสอนการจัดการโรงแรมนานาชาติ
Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS) โดย Torrens University
ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเปนสถาบันอันดับ 1 ดานการจัดการโรงแรมนานาชาติในทวีปออสเตรเลียและเอเชีย
(อางอิงจาก การสำรวจของ TNS ป 2013)
เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาปที่สองจากแสตมฟอรด นักศึกษาสามารถเลือกเดินทางไปศึกษาตอที่
BMIHMS ได นักศึกษาที่เลือกแผนการเร�ยนในตางประเทศจะไดรับปร�ญญาบัตร 2 ใบ
จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด และจาก Blue Mountains International
Hotel Management School (BMIHMS) โดย Torrens University
ประเทศออสเตรเลีย
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ฉันเชื่อวาการเลือกมาเร�ยนที่ BMIHMS
นั้นทำใหฉันไดพัฒนาตนเอง ฉันไดมีโอกาสมาเร�ยน
ในสิ�งแวดลอมที่แปลกใหม และไดพบเจออาจารย
และเพื่อนใหมอีกมากมาย การมาเร�ยนที่นี่ทำให
ฉันไดความรูและประสบการณมากขึ้นซึ่งสามารถ
ชวยฉันเตร�ยมความพรอมที่จะกาวสูการทำงาน
ในอนาคต แมวาวิชาที่ BMIHMS นั้นจะยากและ
ทาทาย แตฉนั ก็ไดมเี ตร�ยมตัวทีด่ มี ากจากแสตมฟอรด
ทำใหสามารถปรับตัวไดภายในสองอาทิตย
อาจารยที่นี่สามารถใหความชวยเหลือไดเปนอยาง
ดี และมีความรูความสามารถเฉพาะดาน อีกทั้งยัง
สามารถถายทอดประสบการณ และตัวอยาง
การทำงานไดอยางยอดเยี่ยม

Shanelle Jae T. Ong
นักศึกษาแสตมฟอรดที่เดินทางไปศึกษาที่ BMIHMS

แผนการเรียนในตางประเทศ
การฝกงาน

นักศึกษามีโอกาสไดรับคาตอบแทนระหวางฝกงาน 6 เดือนในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งคาตอบแทนจะอยูระหวาง AU$10,000 - AU$13,000
จากกฎขอบังคับ ของการตรวจคนเขาเมือง นักศึกษาที่เร�ยน 1 ปและฝกงาน 6 - 12 เดือน สามารถตอวีซาเพื่อทำงานในประเทศออสเตรเลียไดอีก
2 ปหลังจากสำเร็จการศึกษา

วีซา
การยายที่เร�ยนจากแสตมฟอรด ไปยัง BMIHMS ที่ประเทศออสเตรเลีย นั้นสามารถทำไดอยางงายดาย นักศึกษาที่มีความประสงคจะเขารวม
แผนการเร�ยนในตางประเทศ สามารถแจงโดยตรงกับอาจารยที่ปร�กษา โดยอาจารยที่ปร�กษาจะชวยดูแลเร�่องการโยกยายหนวยกิตและติดตอกับ
BMIHMS ซี่งทาง BMIHMS นั้นจะมีหนวยงานที่ชวยนักศึกษาดูแลเร�่องเอกสารและการยื่นขอวีซา วีซานักเร�ยนสามารถขอไดจากสถานฑูตหร�อ
สถานกงสุลของประเทศออสเตรเลีย นักศึกษามีหนาที่รับผิดชอบดำเนินการเร�่องเอกสารการยื่นขอวีซา และทางมหาวิทยาลัยฯไมสามารถกำหนด
หร�อควบคุมการตัดสินใจของเจาหนาที่กงสุลได

ที่พัก
ที่ Leura แคมปส นักศึกษาจะไดพักอาศัยในหองเตียงคู เหมือนหองพักในโรงแรม โดยมีแมบานทำความสะอาดทุกสัปดาห ภายในหองมีโทรทัศน
เตียงพรอมผาปูเตียง หองน้ำสวนตัว โทรศัพท และอินเตอรเน็ตตลอด 24 ชั่วโมง นักศึกษาสามารถเลือกพักหองเดี่ยวแตจะมีคาใชจายเพิ�มเติม
คาที่พักและคาอาหารที่ Leura แคมปส ในชวงเทอมที่ 1 และเทอมที่ 2 จะอยูที่ AU$4,574 ตอเทอม ที่ Sydney แคมปส นักศึกษาจะไดพักอาศัย
อยูนอกมหาวิทยาลัย โดยทาง BMIHMS สามารถแนะนำและชวยเหลือนักศึกษาติดตอกับหอพักพัทธมิตรใกลเคียง ซึ่งใชเวลาเดินเพียง 15 นาที
จากแคมปส

คาเลาเรียน
คาเลาเร�ยนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอรด (บาท)
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คาเลาเร�ยน
พระราม 9 แคมปส
คาเลาเร�ยน1
หัวหิน แคมปส

เทอม 1

เทอม 2

เทอม 3

เทอม 4

เทอม 5

เทอม 6
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คาเลาเร�ยนที่ Blue Mountains International Hotel Management School (AUD)
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คาเลาเร�ยน
ทุนการศึกษา3
คาเลาเร�ยนสุทธิ

เทอม 1
$12,200
-$3,050
$9,150

เทอม 2
$12,200
-$3,050
$9,150

เทอม 3
$12,200
-$3,050
$9,150

หมายเหตุ:
1. ราคานี้ยังไมรวมคาที่พักและคาใชจายสวนตัว
2. ราคานี้ยังไมรวมคาอุปกรณการเร�ยน
3. ทุนการศึกษา 25% สำหรับนักศึกษาแสตมฟอรดที่ผานเกณฑการโอนยายมหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมไดกับอาจารยที่ปร�กษา

Stamford International University
+66 2 769 4056
www.stamford.edu
/Stamfordthailand

เทอม 4
$12,200
-$3,050
$9,150

รวมทั้งหมด

$48,800
-$12,200
$36,600

