เรียนปริญญาตรี และ โท ด้านการโรงแรม

Business & Hotel Management School
เป็นโรงเรียนที่ได้รับการรับรองว่าเป็นสถาบันชั้นนาด้าน Hotel Management มีประสบการณ์ด้านการศึกษา
กว่า 83 ปี สถาบันมีอาห ารและที่พักไว้ให้บริการแก่นักเรียน มีหลายหลักสูตรให้นักเรียนเลือกเรียน มีผู้
ประสานงานที่คอยให้บริการกับนักเรียน24ชั่วโมงและ

การันตีรายได้

เรียน & ฝึกงานกับโรงแรมชั้นนาทีส่ วิตเซอร์แลนด์
รับประกันรายได้ระหว่างเรียนขั้นต่า
เดือนละ 70,000 บาท
สมัครเรียนวันนี้ รับทุนการศึกษามูลค่า 68,000 บาท
ด่วน รับจานวนจากัด !!!!!
ติดต่อ Inter Academic 053-218722, 080-769 8500, 086-9243954
www.inter-academic.com, info@inter-academic.com

นิมมานเหมินทร์ ซอย 7 เลขที่ 48

ตารางแสดงรายได้ / Example of income during study
รายได้ ก่อนหักค่าใช้จ่าย / income
1st Year

2nd Year

CHF

THB

part-time 5 months / ช่วง 5 เดือนแรก

1000

34,000

Total
170,000

Grand Total

Full time internship for 6 months

2200

74,800

448,800

618,800

part-time 6 months / ช่วง 6 เดือนแรก
Full time internship for 6 months

1000
2200

34,000
74,800

204,000
448,800

652,800

Total

Study Fees 2012 (Thai Baht)

MBA Program

Study Fees 2012

ค่าเล่าเรียน
Tuition Fees

1st Year
2nd Year

ค่าสมัคร
Application
Fee

ค่าอาหาร

ค่าที่พัก

1,271,600

อัตรา
แลกเปลี่ยน :
Insurance
&
Operating
Account

34 Baht / 1
CHF

Meal

Total Fees
(Thai Baht)

Post Graduate Diploma in
Hospitality Management

595,000

13,600

72,000

102,000

72,000

854,600

MBA in Hospitality Management
OR Global Management

306,000

13,600

72,000

102,000

72,000
Total 2
Years

565,600

*รวมค่า visa, รับส่งสนามบิน,ค่า work permit, ค่า Internet,ค่ากิจกรรมต่าง ๆ : ค่าที่พัก/อาหาร สาหรับ 6 เดือนเท่านั้น







1,420,200

เหตุผลที่เลือกเรียนที่ BHMS
Full Speed Education
Unique 5-week term system & 8 intake per year
Assured Internships & Placement
Paid Industry/Hotel Training (4-6 months/years)
Guaranteed internship placement provide by BHMS to all
students

การรับรองสถาบันการศึกษาและความร่วมมือทางการศึกษา
โรงเรียน BHMS เป็นสถาบันการศึกษาเอกชนในเมืองลูเซิร์นที่ได้รับการรับรอง
จาก eduQua เป็นไปตามข้อกาหนดกฎเกณฑ์สถาบันการศึกษาของรัฐบาล
กลางสวิตเซอร์แลนด์และรัฐบาลท้องถิ่น ซึ่ง eduQua คือ Swiss Association
for Quality & management System (SQS) (ระบบวัด และตรวจสอบ
คุณภาพสถานศึกษาในเครือข่ายประเทศสวิตเซอร์แลนด์) ซึ่งระบบนี้จะทาการ
ตรวจสอบและรับรองมาตรฐานของวิทยาลัยและสถานการศึกษาต่างๆ ใน
ประเทศสวิตเซอร์แลนด์

BHMS ตั้งอยู่บริเวณชายฝั่งของทะเลสาบลูเซิร์นและตั้งอยู่บริเวณใจกลางเมืองลูเซิร์นโดยมีวิวเทือกเขา Pilatus และ
Rigi เป็นทัศนียภาพเบื่องหลัง ซึ่งทาให้เมืองลูเซิร์นถูกจัดให้เป็นเมืองแห่งการท่องเที่ยวที่น่าเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดเมือง
หนึ่ง นอกจากนี้ เมืองลูเซิร์นยังถูกยกย่องให้เป็นเมืองที่มีความนิยมในการเดินทางมาท่องเที่ยวมากที่สุดเป็นอันดับที่ 5 ของ
โลกในปี 2553 โดยนิตยาสาร Tripadvisor และด้วยความพิเศษและมีเอกลักษณ์เฉพาะตัวนี้ ทาให้เมืองลูเซิร์นเป็นเมืองใน
อุดมคติสาหรับนักเรียนชาวต่างชาติที่ต้องการหาประสบการณ์ทางการศึกษาในประเทศสวิสเซอร์แลนด์ และสาหรับนักเรียนที่
มีความประสงค์ที่จะเตรียมความพร้อมให้กับตนเองในการประกอบอาชีพแขนงต่างๆ ในระดับสากล

หลักเกณฑ์ในการเข้าศึกษาระดับปริญญาโท




นักเรียนจะต้องมีอายุอย่างน้อย 21 ปี
สาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีจากมหาวิทยาลัยที่ได้รับการยอมรับ
นักเรียนผู้ซึ่งไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาแม่ จะต้องยื่นผลวัดการ
ทดสอบ IELTS ระดับ 6.0 หรือเทียบเท่า ในการที่จะได้รับเอกสารใบตอบรับแบบ
มีเงื่อนไขจากทางมหาวิทยาลัย

คุณสมบัติอื่นๆ ที่ผู้สมัครพึงมี:
 นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีความตั้งใจศึกษาหาความรู้ทั้งในเชิงวิชาการและปฏิบัติ และมีความ
มุ่งมั่นที่จะพัฒนาตนเอง
 นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีความพยายาม และมีแรงบันดาลใจที่จะก้าวไปสู่ตาแหน่งในระดับ
บริหารจัดการในสายงานอาชีพการให้บริการในระดับสากลในอนาคต
 นักเรียนจะต้องเป็นผู้ที่มีความใฝ่รู้ มีความอดทน และมีทัศนคติที่เปิดกว้างต่อวัฒนธรรมอื่นๆ
 นักเรียนควรตั้งจุดมุ่งหมายของตนเองในขณะที่เข้าศึกษาที่ BHMS

บรรยากาศโรงเรียน B.H.M.S
โรงเรียนทันสมัย สงบ ปลอดภัย
อุปกรณ์การเรียนที่ทันสมัย นักเรียนจะ
ได้ฝึกงานกับโรงแรมชั้นนาพร้อม
ค่าตอบแทนขั้นต่า
70,000 บาทต่อเดือน

ตัวอย่างห้องพักนักเรียน

องค์กรนายจ้างในสวิตเซอร์แลนด์

ทางโรงเรียนมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างมากที่ได้รั บเลือกให้เป็นส่วนหนึ่งจากองค์กร
การทดลองฝึกงานในสวิตเซอร์แลนด์

หลังจากจบหลักสูตรการเรียน 6 เดือนตามที่สถาบันกาหนด นักเรียนจะได้ออกไปปฏิบัติจริงกับผู้ประกอบการที่ทาง
โรงเรียนจัดหาไว้ให้ ซึ่งนักเรียนสามารถระบุความต้องการได้ว่าอยากไปฝึกงานเมืองไหน ตาแหน่งอะไร หลังจากได้รับคา
ร้องจากนักเรียนทางโรงเรียนจะจัดหานายจ้างที่เหมาะสมตรงความรู้ความสามารถให้กับนักเรียน ในกระบวนการจัดหา
งานนี้นักเรียนจะได้ทราบตาแหน่งงาน เงินเดือน และหน้าที่ความรับผิดชอบที่จะได้ดูแลก่อนออกไปปฏิบัติจริง

เงื่อนไขการชาระเงิน
 กรณีที่ประสงค์เรียน MBA 2 ปี นักเรียนหรือผู้ปกครองสามารถชาระปีต่อปี กล่าวคืองวดที่ 1
ชาระค่าใช้จ่ายเฉพาะของปีที่ 1 แล้วงวดที่ 2 ชาระในปีถัดไป
 สามารถชาระเงินออนไลน์ได้ที่ http://www.bhms.ch/ เวบของสถาบันโดยตรงหรือผ่านศูนย์
 แนะแนวอินเตอร์ อะคาเดมิค

ทุนการศึกษา
พิเศษสาหรับนักเรียนของอินเตอร์ อะคาเดมิคจะได้รับทุนการศึกษาจากสถาบันกา รโรงแรมที่สวิตเซอร์
ประมาณ 68,000 บาท
การฝึกงานระหว่างเรียน (6 เดือนหลัง) โดยได้รับค่าตอบแทน
1.จากตารางรายได้ข้างบนจะพบว่านักเรียนจะได้รับการฝึกงานโดยการปฏิบัติจริงซึ่งเป็นการนาความรู้
ทฤษฏีจากการเรียน 6 เดือนแรกไปประยุกต์ใช้ โดยทางสถาบันจัดหานายจ้างที่เหมาะสมตรงตาม
ความสามารถของนักเรียนโดยรับประกันรายได้ขั้นต่าที่ 70,000 บาทต่อเดือน ทั้งนี้รายได้ดังกล่าวยังไม่รวม
ค่าที่พัก อาหาร หักลบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในระหว่างฝึกงานนักเรียนจะมีเงินเก็บโดยประมาณ 47,000 บาท
ทั้งนี้จานวนเงินมากหรือน้อยขึ้นอยู่กับการใช้จ่า ยของนักเรียน ในขณะเดียวกันหากนักเรียนขยันสามารถ
ทางาน part time อื่นๆ เป็นรายได้เสริมควบคู่กับงานประจาที่ทางโรงเรียนจัดหาให้
2.ระหว่าง 6 เดือนแรก (6 months study) ทางโรงเรียนไม่ได้บริการจัดหางานให้กับนักเรียน เนื่องจาก
ต้องการมุ่งเน้นให้นักเรียนตั้งใจศึกษาแล้วค่อยนาองค์ความรู้ไปปฏิบัติใน 6 เดือนหลัง อย่างไรก็ตามทาง
โรงเรียนไม่ได้จากัดว่านักเรียนห้ามทางานตราบใดที่นักเรียนสามารถรับผิดชอบตนเองได้และไม่ส่งผล
กระทบต่อการเรียน
3.ก่อนฝึกงานนักเรียนจะได้เขียนคาร้องขอฝึกงานซึ่งสามารถระบุเมืองที่ชอบ จากนั้นนาคาร้องไปยื่นกับ
เพื่อให้จัดหานายจ้างที่เหมาะสมตามความสามารถ และตกลงทาสัญญาจ้างงาน รวมถึงอธิบายหน้าที่ และ
ความรับผิดชอบก่อนไปฝึกงานจริง
4.สถานที่ฝึกงานบางแหล่งมีที่พัก อาหาร (หักเงินเดือน) สาหรับสถานประกอบการที่ไม่ได้จัดเตรียมที่พักนั้น
ทางสถานบันการโรงแรมมีบริการจัดหาที่พักและคอยให้ความช่วยเหลือตลอดการฝึกงาน

กาหนดการรับสมัคร
ที่โรงเรียน BHMS เปิดสอนหลักสูตรที่
หลายหลาย และเปิดรับสมัครหลาย
ช่วงเวลาเพื่อเปิดโอกาสให้ผู้สนใจ ตาม
รายละเอียดวันและเวลาดังต่อไปนี้

หลักสูตรปริญญาโท (2 ปี)
 วันที่ 9 มกราคม 2012
 วันที่ 20 สิงหาคม 2012
 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2013
 วันที่ 19 สิงหาคม 2013

หลักสูตรอนุปริญญาโท (1 ปี)
 วันที่ 9 มกราคม 2012
 วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2012
 วันที่ 10 เมษายน 2012
 วันที่ 21 พฤษภาคม 2012
 วันที่ 2 กรกฏาคม 2012
 วันที่ 20 สิงหาคม 2012
 วันที่ 1 ตุลาคม 2012
 วันที่ 12 พฤศจิกายน 2012

หลักสูตรอนุปริญญาโท (1 ปี)
 วันที่ 7 มกราคม 2013
 วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2013
 วันที่ 8 เมษายน 2013
 วันที่ 21 พฤษภาคม 2013
 วันที่ 1 กรกฎาคม 2013
 วันที่ 19 สิงหาคม 2013
 วันที่ 1 ตุลาคม 2013
 วันที่ 11 พฤศจิกายน 2013

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์แนะแนว อินเตอร์ อะคาเดมิค
เลขที่ 48 นิมมานเหมินทร์ ถนนศิริมังคลาจารย์ สุเทพ เมือง เชียงใหม่ 50200
โทร 053-218722-3 , 080-769 8500, 086-9243954
www.inter-acadmeic.com,info@inter-acadmeic.com

