สถาบันของเรา
นับตั้งแต่ปี 1991 BMIHMS ได้ผลิตบัณฑิตและสร้างอาชีพในธุรกิจบริการ
ซึ่งเป็นหนึ่งในธุรกิจที่เติบโตอย่างรวดเร็วที่สุดในโลก

• ฝึกงานระยะเวลา 6 เดือน 1 ครั้ง / ทำ�งานผสมผสานกับการเรียนรู้ สำ�หรับ
นักเรียนระดับอนุปริญญาโท

BMIHMS เป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยทอร์เรน ออสเตรเลีย (Torrens
University Australia) การเป็นส่วนหนึ่งของมหาวิทยาลัยเป็นประโยชน์
อย่างมากต่อตัวนักเรียนและช่วยยกระดับภาพลักษณ์และความน่าเชื่อถือ
ของโรงเรียนทั้งในแวดวงธุรกิจและการศึกษา

BMIHMS ได้รับการยอมรับทั่วโลกและได้รับรางวัลต่างๆ ดังต่อไปนี้

นอกจากนั้น การเป็นส่วนหนึ่งของ Laureate International Universities
ยังทำ�ให้ BMIHMS ซึ่งเป็นพันธมิตรกับมหาวิทยาลัยทอร์เรน มีเครือข่าย
เชื่อมโยงกับมหาวิทยาลัยมากกว่า 80 แห่งทั่วโลก
วิธีสอนอันเป็นเอกลักษณ์ของเรา
• น
 ักศึกษาระดับปริญญาตรีจะพักอยู่ในวิทยาเขตในช่วง 2 ปีแรกของ
การเรียนและจะเรียนในสภาพแวดล้อมแบบโรงแรมที่เหมือนจริง – โดย
นักศึกษาจะเป็นทั้งลูกค้าของโรงแรมและพนักงาน
ในปีสุดท้าย นักศึกษาจะเรียนจบหลักสูตรที่วิทยาเขตซิดนีย์
• ก
 ศึกษาระดับปริญญาโทจะเรียนที่วิทยาเขตซิดนีย์
การฝึกงาน

• ฝ
 ึกงานในออสเตรเลียหรือต่างประเทศ ระยะเวลา 6 เดือน 2 ครั้งเพื่อสร้าง
ความมั่นใจว่านักเรียนที่จบไปนั้นได้รับการเตรียมความพร้อมมาเป็นอย่างดี
สำ�หรับบทบาทในธุรกิจการบริการ

• โรงเรียนบริหารการโรงแรมอันดับ 1 ในออสเตรเลียและเอเชียแปซิฟิก (TNS)
• ไ
 ด้รับรางวัล จาก การท่องเที่ยว นิวเซา ธ์เวลส์ ( New South Wales

รางวัล การท่องเที่ยว ) โดยในปี 2013 , 2014 และ 2015 ได้รับ เหรียญ
ทอง การฝึกอบรม การท่องเที่ยว และการศึกษา
• ร
 างวัลการท่องเที่ยว นิวเซาท์เวลส์ ประจำ�ปี 2015
• ร
 างวัลด้านการบริการระดับโลก (Worldwide Hospitality Awards)
ประจำ�ปี 2011, 2012 โดยติดอยู่ในสถาบัน 3 ลำ�ดับแรก
โอกาสในต่างประเทศ
• ม
 ีโอกาสในการย้ายไปปฏิบัติงานในต่างประเทศทั้งในประเทศสวิตเซอร์
แลนด์ สเปน สหรัฐอเมริกา และจีน
การรับรอง

• ไ
 ด้รับการรับรองเต็มรูปแบบระดับประเทศจากหน่วยงานดูแลคุณภาพและ

มาตรฐานการศึกษาระดับอุดมศึกษา (Tertiary Education Quality and
Standards Agency หรือ TEQSA**)

วีซ่าทำ�งาน
• น
ก
ั เรียนสามารถทำ�งานในระหว่างเรียนได้สงู สุด 20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์

โปรแกรมของเรา
หล ก
ั สต
ู รบ ร ห
ิ ารธ ุรก จ
ิ บณ
ั ฑต
ิ (BACHELOR OF BUSINESS)
• หลักสูตรนานาชาติด้านการบริหารการจัดการโรงแรมและรีสอร์ท
(International Hotel and Resort Management) หรือ
• หหลักสูตรนานาชาติด้านการบริหารการจัดการงานอีเวนท์
(International Event Management)

MASTER DEGREES
• หล กั ส ตู รปร ญ
ิ ญาโท ด า้ นบร ห
ิ ารการจ ด
ั การโรงแรมนานาชาต ิ
• Global Business Management
ระยะเวลาเรียน: 2 ปี
การเรียนและ/หรือประสบการณ์ทำ�งานในอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องอาจนำ�
มาใช้เทียบโอนหน่วยกิตได้้

ระยะเวลาเรียน: 2.5 ปีี
รับสมัคร: มกราคม เมษายน กรกฎาคม กันยายน
คุณสมบัติของผู้สมัคร
• จบชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 (Year 12) หรือเทียบเท่าจากประเทศออสเตรเลีย
• ผลสอบ IELTS 6.0 หรือเทียบเท่า ***

ที่ตั้ง: ซิดนีย์ (วิทยาเขตซึ่งไม่มีที่พักนักศึกษา)
คุณสมบัติของผู้สมัคร
•ค
 ุณสมบัติของผู้สมัคร

หล ก
ั สต
ู รปร ญ
ิ ญาโท ด ้ านบร ห
ิ ารการจ ด
ั การโรงแรมนานาชาต ,ิ IELTS 6.0

• อายุ 17 ปี 9 เดือน หรือ มากกว่า ณ วันเริ่มหลักสูตร

Global Business Management, IELTS 6.5
• จบการศึกษาระดับปริญญาตรีทไ
่ี ด้รบ
ั การยอมรับ หรือมีประสบการณ์ท�ำ งาน

ระดับหัวหน้าอย่างน้อย 3 ปีขน
้ึ ไป

ปีท 3

MASTER DEGREES INTERNATIONAL FEES 2016

ที่ตั้ง

ค่าเล่าเรียน

ค่าธรรมเนียม
ที่พัก*

ภาค
เรียน

INTERNATIONAL HOTEL
MANAGEMENT

GLOBAL BUSINESS
MANAGEMENT

1 และ 2

(วิทยาเขตซึ่งมีที่พักนักศึกษา)

ลอร่า

27,000 เหรียญ

2,900 เหรียญ

1 และ 2

13,800 เหรียญ

AU$13,800

3 และ 4

25,600 เหรียญ

-

-

3 และ 4

13,800 เหรียญ

AU$13,800

5 และ 6

ลอร่า

27,000 เหรียญ

2,900 เหรียญ

5 และ 6

ฝึกงานโดย ได้รับค่าจ้าง

AU$13,800

(วิทยาเขตซึ่งมีที่พักนักศึกษา)

7 และ 8

Industry Placement

-

-

7 และ 8

AU$13,800

Work Integrated Learning

9 และ 10

ซิดนีย์

27,000 เหรียญ

-

AU$81,000

AU$19,800

(วิทยาเขตซึ่งไม่มีที่พักนักศึกษา)

TOTAL

ปีที่ 1

ภาคเรียน

ปีที่ 2

ปีที่ 2

ปีที่ 1

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรปริญญาตรีนานาชาติสำ�หรับปี 2016

รวม 41,400 เหรียญ

รวม 41,400 เหรียญ

ค่าธรรมเนียมอื่นๆ
•ค
 ่าเครื่องแบบ 935 เหรียญ
•ค
 ่าอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงาน 310 เหรียญ
•E
 -books 240(UG)-140(PG) /ภาคเรียน
• ค่าประกันสุขภาพนักเรียนต่าง ชาติ 1,275 – 750 เหรียญ (โดยประมาณ)

* ค่าธรรมเนียมทีพ
่ ก
ั (368.75 เหรียญต่อสัปดาห์) รวมค่าห้องพักสำ�หรับ 2 ท่านต่อห้องโดยมีหอ
้ งน้�
ำ ในตัว อาหาร 3 มือ
้ ต่อวัน อินเตอร์เน็ตฟรี ค่าซักรีดและสิง่ อำ�นวยความสะดวกต่างๆ สำ�หรับ
นักศึกษาในแคมปัส นักศึกษาปีท่ี 1 และ 2 ทีเ่ รียนระดับปริญญาตรีตอ
้ งพักในวิทยาเขตเท่านัน
้ นักศึกษาปีท่ี 3 ระดับปริญญาตรีและนักศึกษาระดับปริญญาโทเลือกได้วา
่ จะเช่าอพาร์ทเม็
นท์/บ้านหรือจะเช่าทีพ
่ ก
ั รวมกับนักศึกษาคนอืน
่ ๆ ** TEQSA คือหน่วยงานกำ�กับดูแลของรัฐบาลออสเตรเลียทีไ
่ ด้รบ
ั การยอมรับในระดับนานาชาติ *** นักเรียนทีม
่ ผ
ี ลสอบ IELTS ไม่ถงึ 6.0
สามารถสมัครเรียนหลักสูตรภาษาอังกฤษแบบเร่งรัดได้ ดำ�เนินการโดย Academy of English (CRICOS 02399M) พันธมิตรของเรา

ที่ตั้ง

หลักสูตรภาษาอังกฤษ
คุณสมบัติของผู้สมัคร
• ต้
 องเรียน 10 – 30 สัปดาห์แล้วแต่ผลคะแนน IELTS ที่สอบได้้
• ไ ด้คะแนน IELTS Academic 4.5 ถึง 5.5 หรือเทียบเท่า
•จ
 ัดให้เฉพาะนักศึกษาที่จะเรียนหลักสูตรต่างๆ ที่สถาบันการบริหาร
การจัดการโรงแรมนานาชาติบลูเมาเทนส์ อัตราค่าธรรมเนียม
หลักสูตรประจำ�ปี 2016
หลักสูตรภาษาอังกฤษ

ระยะเวลา
เรียน

ค่าธรรมเนียม
หลักสูตร

ค่าธรรมเนียม
ที่พักกับโฮมสเตย์

สำ�หรับการเรียนเสริม
คะแนนผู้ที่ได้ IELTS 0.5
ทุกหลักสูตรร

10 ส
สัปดาห์์

4,150
เหรียญ

2,950 เหรียญ

ค่าเรียนสำ�หรับหลักสูตร 10 สัปดาห์ ค่าเรียนที่แน่นอนขึ้นอยู่กับระดับภาษา
อังกฤษเมื่อเริ่มรียน

ชีวิตในแคมปัส
นักศึกษาระดับปริญญาตรีจะพักอาศัยและเรียนภายในวิทยาเขตใน
เมืองลีราในสภาพแวดล้อมโรงแรมที่เหมือนจริง ซึ่งจะช่วยให้นักเรียน
มีความใกล้ชิดและความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันภายในชุมชนนักศึกษา
นานาชาติในระหว่างที่ต้องเรียนตามตารางการเรียนการสอนที่จัด
เรียนแบบเป็นชุดและต้องฝึกงานกะเช้าแภาภาคเย็น
วิทยาเขตลอร่ามีสิ่งอำ�นวยความสะดวกต่างๆ ให้นักศึกษาไม่ว่าจะ
เป็นห้องสมุดที่มีเจ้าหน้าที่ดูแลเป็นอย่างดี ห้องสันทนาการพร้อมทีวี
พลาสมา โต๊ะพูล เกมส์ฟุตบอลโต๊ะ และปิงปอง สนามเทนนิส/
บาสเก็ตบอล สนามฟุตบอลอังกฤษ สระว่ายน้ำ� และพื้นที่ด้านนอก
สำ�หรับทำ�บาบีคิว นอกจากนี้ยังมีห้องอาหารให้นักศึกษาเลือกใช้
บริการอีก 3 แห่ง
นักศึกษาปีที่ 3 และนักศึกษาระดับปริญญาโทจะเรียนที่วิทยาเขต
ซิดนีย์ ซึ่งมีอุปกรณ์การเรียนการสอนที่ทันสมัยในสภาพแวดล้อมของ
องค์กรสมัยใหม่และอยู่ใกล้โรงแรมระดับนานาชาติที่มีชื่อเสียงหลาย
แห่ง

วิทยาเขตลอราตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ของบลูเมาเท่นส์ซึ่งอยู่ห่างจาก
ซิดนีย์ประมาณ 90 นาทีโดยรถยนต์ ในฐานะที่เป็นหนึ่งในสถาน
ที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของประเทศออสเตรเลีย บลูเมาเทนส์จึงเปรียบ
เสมือนห้องเรียนแห่งหนึ่งสำ�หรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี ในการ
เรียนรู้เพิ่มเติม
วิทยาเขตซิดนีย์ตั้งอยู่ในใจกลางเมืองซิดนีย์ ติดกับหอประชุมเมือง
ซิดนีย์เป็นเมืองที่ปลอดภัยและผู้คนมีอัธยาศัยดี พร้อมทั้งมีชายหาด
สวนสาธารณะริมอ่าวหลายแห่ง และมีอาหารที่น่าลิ้มลองและหลาก
หลายมากที่สุดแห่งหนึ่งของโลก
นอกจากนี้ ซิดนีย์ยังเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวทั้งเชิง
ธุรกิจและเพื่อความบันเทิงชั้นนำ�ของโลกซึ่งให้โอกาสในการทำ�งาน
ด้านการท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการแก่นักศึกษา รวมทั้งจะช่วย
ให้นักศึกษาได้รับประสบการณ์อันทรงคุณค่าขณะฝึกงานและขณะ
เรียน

วิธีสมัคร

หากต้องการสอบถามเกี่ยวกับการสมัครและการรับนักศึกษา
กรุณาติดต่อ
Admissions Office
PO Box A256
Sydney South,
NSW, 1235, Australia

โทรศัพท +61 2 9307 4600
แฟกซ +61 2 9283 5092
อีเมล enquiry@bluemountains.edu.au
www.bluemountains.edu.au/apply

bluemountains.edu.au

พร้อมทั้งยังมีที่พักพร้อมเฟอร์นิเจอร์ที่ตกแต่งใหม่ในตัวเมืองชั้นในให้
นักเรียนเช่า (หากมีห้องว่าง)

Cricos numbers
Torrens University Australia
CRICOS No: 03389E
Diploma of Business (International Event Management)

089924J

Master of International Hotel Management

089931K

Diploma of Business (International Hotel and Resort Management)

089927F

Graduate Certificate in Global Business Management

089935F

Associate Degree of Business (International Event Management)

089923K

Graduate Diploma in Global Business Management

089934G

Master of Global Business Management

089933G

Associate Degree of Business (International Hotel and
Resort Management)

089926G

Bachelor of Business (International Event Management)

089922M

Bachelor of Business (International Hotel and Resort Management)

089925G

Graduate Certificate in International Hotel Management

089932J

Pathway Programs
Academy of English CRICOS Provider No: 02399M
English Language Programs (Beginner to Advanced)

Fees and information are valid at the time of printing, subject to change - visit www.bluemountains.edu.au
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