
ฉันเชื่อว�าการเลือกมาเร�ยนที่ BMIHMS 
นั้นทำให�ฉันได�พัฒนาตนเอง ฉันได�มีโอกาสมาเร�ยน
ในสิ�งแวดล�อมที่แปลกใหม� และได�พบเจออาจารย�
และเพื่อนใหม�อีกมากมาย การมาเร�ยนที่นี่ทำให�
ฉันได�ความรู�และประสบการณ�มากขึ้นซึ่งสามารถ
ช�วยฉันเตร�ยมความพร�อมที่จะก�าวสู�การทำงาน
ในอนาคต แม�ว�าวิชาที่ BMIHMS นั้นจะยากและ
ท�าทาย แต�ฉันก็ได�มีเตร�ยมตัวท่ีดีมากจากแสตมฟอร�ด 
ทำให�สามารถปรับตัวได�ภายในสองอาทิตย� 
อาจารย�ที่นี่สามารถให�ความช�วยเหลือได�เป�นอย�าง
ดี และมีความรู�ความสามารถเฉพาะด�าน อีกทั้งยัง
สามารถถ�ายทอดประสบการณ� และตัวอย�าง
การทำงานได�อย�างยอดเยี่ยม

ร�วมกับ Blue Mountains International Hotel 
Management School (BMIHMS) โดย Torrens 
University เมืองซิดนีย� ประเทศออสเตรเลีย

หลักสูตร
สองปริญญา 

หลักสูตรนี้เป�นการร�วมมือระหว�างมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ดและโรงเร�ยนสอนการจัดการโรงแรมนานาชาติ 
Blue Mountains International Hotel Management School (BMIHMS) โดย Torrens University 
ประเทศออสเตรเลีย ซึ่งเป�นสถาบันอันดับ 1 ด�านการจัดการโรงแรมนานาชาติในทวีปออสเตรเลียและเอเชีย 
(อ�างอิงจาก การสำรวจของ TNS ป� 2013)

เมื่อนักศึกษาสำเร็จการศึกษาป�ที่สองจากแสตมฟอร�ด นักศึกษาสามารถเลือกเดินทางไปศึกษาต�อที่ 
  BMIHMS ได� นักศึกษาที่เลือกแผนการเร�ยนในต�างประเทศจะได�รับปร�ญญาบัตร 2 ใบ      
      จากมหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด และจาก Blue Mountains International 
           Hotel Management School (BMIHMS) โดย Torrens University 
               ประเทศออสเตรเลีย
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หมายเหตุ:
1. ราคานี้ยังไม�รวมค�าที่พักและค�าใช�จ�ายส�วนตัว
2. ราคานี้ยังไม�รวมค�าอุปกรณ�การเร�ยน
3. ทุนการศึกษา 25% สำหรับนักศึกษาแสตมฟอร�ดที่ผ�านเกณฑ�การโอนย�ายมหาวิทยาลัย สอบถามรายละเอียดเพิ�มเติมได�กับอาจารย�ที่ปร�กษา

ค�าเล�าเร�ยนที่มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร�ด (บาท)
 เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 4 เทอม 5 เทอม 6  รวมทั้งหมด 

 57,420 73,613 73,613 25,448 73,613 73,613 377,320

 43,290 43,283 59,483 59,483 16,970 59,483 281,992

  เทอม 1 เทอม 2 เทอม 3 เทอม 4  รวมทั้งหมด
 ค�าเล�าเร�ยน2 $12,200 $12,200 $12,200 $12,200 $48,800
    ทุนการศึกษา3 -$3,050 -$3,050 -$3,050 -$3,050 -$12,200
 ค�าเล�าเร�ยนสุทธิ $9,150 $9,150 $9,150 $9,150 $36,600

ค�าเล�าเร�ยนที่ Blue Mountains International Hotel Management School (AUD)

ค�าเล�าเรียน

แผนการเรียนในต�างประเทศ

ที่ Leura แคมป�ส นักศึกษาจะได�พักอาศัยในห�องเตียงคู� เหมือนห�องพักในโรงแรม โดยมีแม�บ�านทำความสะอาดทุกสัปดาห� ภายในห�องมีโทรทัศน� 
เตียงพร�อมผ�าปูเตียง ห�องน้ำส�วนตัว โทรศัพท� และอินเตอร�เน็ตตลอด 24 ชั่วโมง นักศึกษาสามารถเลือกพักห�องเดี่ยวแต�จะมีค�าใช�จ�ายเพิ�มเติม 
ค�าที่พักและค�าอาหารที่ Leura แคมป�ส ในช�วงเทอมที่ 1 และเทอมที่ 2 จะอยู�ที่ AU$4,574 ต�อเทอม ที่ Sydney แคมป�ส นักศึกษาจะได�พักอาศัย
อยู�นอกมหาวิทยาลัย โดยทาง BMIHMS สามารถแนะนำและช�วยเหลือนักศึกษาติดต�อกับหอพักพัทธมิตรใกล�เคียง ซึ่งใช�เวลาเดินเพียง 15 นาที
จากแคมป�ส 

ที่พัก

การย�ายที่เร�ยนจากแสตมฟอร�ด ไปยัง BMIHMS ที่ประเทศออสเตรเลีย นั้นสามารถทำได�อย�างง�ายดาย นักศึกษาที่มีความประสงค�จะเข�าร�วม
แผนการเร�ยนในต�างประเทศ สามารถแจ�งโดยตรงกับอาจารย�ที่ปร�กษา โดยอาจารย�ที่ปร�กษาจะช�วยดูแลเร�่องการโยกย�ายหน�วยกิตและติดต�อกับ 
BMIHMS ซี่งทาง BMIHMS นั้นจะมีหน�วยงานที่ช�วยนักศึกษาดูแลเร�่องเอกสารและการยื่นขอวีซ�า วีซ�านักเร�ยนสามารถขอได�จากสถานฑูตหร�อ
สถานกงสุลของประเทศออสเตรเลีย นักศึกษามีหน�าที่รับผิดชอบดำเนินการเร�่องเอกสารการยื่นขอวีซ�า และทางมหาวิทยาลัยฯไม�สามารถกำหนด
หร�อควบคุมการตัดสินใจของเจ�าหน�าที่กงสุลได�

วีซ�า

นักศึกษามีโอกาสได�รับค�าตอบแทนระหว�างฝ�กงาน 6 เดือนในประเทศออสเตรเลีย ซึ่งค�าตอบแทนจะอยู�ระหว�าง AU$10,000 -  AU$13,000 
จากกฎข�อบังคับ ของการตรวจคนเข�าเมือง นักศึกษาที่เร�ยน 1 ป�และฝ�กงาน 6 - 12 เดือน สามารถต�อวีซ�าเพื่อทำงานในประเทศออสเตรเลียได�อีก 
2 ป�หลังจากสำเร็จการศึกษา

การฝ�กงาน
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