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SUMMER WORK AND TRAVEL 

 

โครงการ Summer Work and Travel คืออะไร 
 เป็นโครงการแลกเปลี=ยนที=ได้รับการสนบัสนนุและควบคมุโดยองค์กรที=เป็นหนว่ยงานรัฐบาลของ
ประเทศสหรัฐอเมริกา เพื=อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยได้เรียนรู้ภาษาและแลกเปลี=ยนวฒันธรรมโดยผ่านการ
ทํางานร่วมกบัชาวตา่งชาตใินชว่งเวลาปิดภาคเรียน ซึ=งงานสว่นใหญ่จะเป็นการทํางานใน Restaurant, 
Fast Food Stores, Hotel, Casino, Resort, Amusement Park และ National Park  ผู้ เข้าร่วมโครงการจะ
ได้รับคา่ตอบแทนจากการทํางานอตัราเฉลี=ย 7.25-10 USD ตอ่ชั=วโมง เพื=อเป็นคา่ใช้จา่ยสว่นตวั และยงั
สามารถท่องเที=ยวในประเทศสหรัฐอเมริกาตอ่ได้อีก 30 วนั  
 
วัตถุประสงค์โครงการ 
 โครงการ  Work and Travel  เปิดโอกาสให้นกัศกึษาแลกเปลี=ยนวฒันธรรมชาวอเมริกนั เรียนรู้
ภาษาองักฤษ สมัผสัประสบการณ์ชีวิตตา่งแดน  แลกเปลี=ยนวฒันธรรมจากผู้ เข้าร่วมโครงการทั=วโลก เพื=อ
นําประสบการณ์ ความรู้และทกัษะตา่งๆที=ได้รับไปใช้ให้เกิดประโยชน์สงูสดุในการทํางานในอนาคต อีกทั bง
เป็นการสนบัสนนุให้ผู้ เข้าร่วมโครงการฝึกฝนภาษาองักฤษ มีรายได้ระหวา่งปิดเทอม และทอ่งเที=ยวใน
สหรัฐอเมริกา 
 
คุณสมบัตผู้ิเข้าร่วมโครงการ 

�  สถานภาพโสด  
� อายรุะหวา่ง 18-26 ปี 
� กําลงัศกึษาอยูใ่นระดบัปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ปี 1  
� มีเกรดเฉลี=ยสะสม 2.00 ขึ bนไป และมีการลงทะเบียนเรียนตอ่เนื=อง 
� สามารถสื=อสารภาษาองักฤษได้ 
� มีความรับผิดชอบ กระตือรือร้น มีความอดทน  
� มีทศันคตทีิ=ดีตอ่งาน และพร้อมเรียนรู้สิ=งใหม่ๆ  
� สขุภาพแข็งแรง และไมมี่ประวตัอิาชญากรรม 
 

 



ศนูย์แนะแนวอินเตอร์ อะคาเดมคิ    www.inter-academic.com     โทร: 053-218 722-3,  080-7698500, 081-9871965 

อินเตอร์ อะคาเดมิค 44/1 นิมมานเหมินทร์ ซอย 12 ต.สเุทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม ่50200 www.inter-academic.com 

 
ระยะเวลาเข้าร่วมโครงการ 
 ระยะเวลา 3-4 เดือน ในช่วงปิดภาคเรียน คือชว่งเดือนมีนาคม-มิถนุายน  ผู้ เข้าร่วมโครงการ
สามารถทํางานได้เป็นระยะเวลา 3-4 เดือนและเที=ยวตอ่ได้อีก  1 เดือนหลงัจบโปรแกรม 
 
ขั .นตอนการสมัคร 

1. ทดสอบระดับภาษาอังกฤษกับเจ้าหน้าที� Inter Academic ซึ�งสามารถทาํได้ 3 ช่องทาง 
1.1 สัมภาษณ์ดว้ยตนเองที�บริษทั Inter Academic 
1.2 สัมภาษณ์ผา่น Skype 
1.3 สัมภาษณ์ทางโทรศพัท ์

 
2. สาํหรับนักศึกษาที�ผ่านการทดสองระดับภาษาอังกฤษให้กรอกใบสมคัรและสัญญาการเข้าร่วม

โครงการ Work and Travel USA 2104 ซึ� งสามารถกรอกไดที้�บริษทัหรือ ดาวน์โหลดใบสมคัรจาก 
www.inter-academic.com หรือ เจา้หนา้ที�จะจดัส่ง email ให ้ 

             พร้อมชาํระเงินค่าสมคัรเขา้ร่วมโครงการ 3000 บาท (มดัจาํโครงการ) 
 

3. ยื�นเอกสาร ดังต่อไปนี: 
3.1 สาํเนา Passport ที�มีเหลือไม่นอ้ยกวา่ 10 เดือน นบัจากวนัที�ออกเดินทาง 
3.2 หนงัสือรับรองสถานะสภาพนกัศึกษา ตัวจริง ฉบบัภาษาองักฤษ 1 ชุด  
3.3 Transcript ฉบบัภาษาองักฤษ ตัวจริง1 ชุด  
3.4 Resume (ตามตวัอยา่งที�ทาง Inter Academic ส่งให)้ 
3.5 เลือกตาํแหน่งงานที�ตอ้งการสมคัร (เลือกได ้3 ตาํแหน่ง) 

 
4. ถ้าได้รับการตอบรับจากองค์กร J-1 Sponsorหลังจากนั:นจะต้องสัมภาษณ์กับทางองค์กรและ

สัมภาษณ์กับนายจ้าง (บางตาํแหน่งอาจจะไม่ต้อง) 
 

5. เมื�อสัมภาษณ์กบัทางองคก์รและนายจา้งผา่นแลว้ นกัศึกษาจะไดรัับ Job Offer จากทางนายจา้ง  และ
นกัศึกษาตอ้งชาํระค่าโครงการในส่วนที�เหลือทัYงหมด44,900 บาท  
พร้อมทัYงเซ็นตชื์�อใน Job Offer เพื�อใหท้างองคก์ร J-1 Sponsor ออกเอกสาร DS 2019  
 

6. หลงัจากไดรั้บเอกสาร DS 2019 แลว้  
นกัศึกษาจะตอ้งชาํระค่า Visa และ SEVIS เป็นจาํนวนเงินประมาณ 6,000 บาท  
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ค่าใช้จ่ายโครงการ 

1. ค่าโครงการ 47,900 
2. ค่า ธรรมเนียม VISA ประมาณ 6,000  
3. ค่าตัdวเครื�องบินไปกลบั 48,000 – 55,000 บาท 

 
นโยบายการคืนเงิน 

1. ในกรณีที�นกัศึกษาถอนตวัจากการสมคัรก่อนรับการสัมภาษณ์จากองคก์ร J-1 Sponsor หรือ นายจา้ง 
นกัศึกษาจะไดรั้บเงินมดัจาํคืน 3,000 บาท 

2. ในกรณีที�นกัศึกษายกเลิกการเขา้ร่วมหลงัจากสัมภาษณ์กบัองคก์ร หรือ นายจา้งผา่นแลว้ นกัศึกษา
จะ ไม่ไดรั้บเงินมดัจาํคืน 

3. ในกรณีที�นกัศึกษา ยกเลิกการเขา้ร่วมโครงการ หลงัจากไดรั้บ Job Offerนกัศึกษาจะ ไดเ้งินคืน 
34,900 บาท จากจาํนวนเงินโครงการทัYงหมด 

4. ในกรณีที�นกัศึกษา ยกเลิกการเขา้ร่วมโครงการ หลงัจากไดรั้บ DS2019นกัศึกษาจะ ไดเ้งินคืน 
30,000 บาท จากจาํนวนเงินโครงการทัYงหมด 

5. ในกรณีที�นกัศึกษาถูกปฏิเสธวซ่ีา   
- นกัศึกษาจะ ไดเ้งินคืน 38,900 บาท จากจาํนวนเงินค่าโครงการทัYงหมด 
- นกัศึกษาจะ ไม่ไดรั้บเงิน ค่า SEVIS คืนประมาณ 6,200 บาท 
- นกัศึกษาจะ ไม่ไดรั้บเงิน ค่าธรรมเนียม VISA คืน ประมาณ 5,000 บาท 

 
     ** ก่อนขอรับเงินค่าโครงการคืน นักศึกษาต้องคืนเอกสาร DS 2019 และ จดหมายการปฏิเสธการ

ออกวซ่ีาจากสถานทูต 

6. ในกรณีที�นกัศึกษาไดรั้บวซ่ีาแลว้ ยกเลิกการเขา้ร่วมโครงการจะไม่สามารถขอเงินคืนในกรณีใดๆ 

ทัYงสิYน  
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ลกัษณะงานที�ทาํ ตวัอยา่งนายจา้ง และเมืองต่างๆ ของโครงการ work and travel 

• Restaurant  / Fast Food  ตาํแหน่งงานประเภทนีY เช่น  Cashier , Host, Server, Cleaner etc. 

• Hotel/ Casino/Resort  ตาํแหน่งงานเช่น  Housekeeper , Bell Boy, Cook, Server etc. 

• National Park/Amusement Park ตาํแหน่งงานเช่น  Crew member,Lifeguard, Cashier, Cook etc. 

 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

 
*** Inter Academic ขอสงวนสิทธิ8ในการเปลี;ยนแปลงเงื;อนไขการยกเลิกและนโยบายการคืนเงิน
โดยไม่จาํเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 


