
Engenius International Head Office
96,98 Chula Soi 4, Wangmai Sub-District Pathumwan District, Bangkok, Thailand 10330 

ค่าใช้จ่ายโครงการ Internship & Trainee 
ระยะเวลา 1 ปี (12 เดือน) 

ปกติ 259,900 บาท 

ลำดับ รายละเอียด จำนวน (บาท) 

1 ค่าสมัคร 4,000 

2 
ค่าธรรมเนียมโครงการส่วนที่ 1 
(ชำระภายใน 7 วัน เมื่อผ่านการสัมภาษณ์กับ US Sponsor) 

52,000 

3 
ค่าธรรมเนียมโครงการส่วนที่ 2 
(เมื่อผ่านการสัมภาษณ์กับนายจ้าง) 

85,000 

4 
ค่าธรรมเนียมโครงการส่วนที่ 3  
(เมื่อได้รับใบเสนองาน Job Offer จากนายจ้าง) 

58,000 

รวมค่าใช้จ่ายเพียง 199,000 

ตั๊กแตน
Cross-Out



ค่าใช้จ่ายโครงการ Trainee ระยะเวลา 1 ปี 6 เดือน (18 เดือน) ป ี2021 

ปกติ 299,900 บาท 
 

ลำดับ รายละเอียด จำนวน (บาท) 

1 ค่าสมัคร 4,000 

2 
ค่าธรรมเนียมโครงการส่วนที่ 1 
(ชำระภายใน 7 วัน เมื่อผ่านการสัมภาษณ์กับ US Sponsor) 

52,000 

3 
ค่าธรรมเนียมโครงการส่วนที่ 2 
(เมื่อผ่านการสัมภาษณ์กับนายจ้าง) 

135,000 

4 
ค่าธรรมเนียมโครงการส่วนที่ 3  
(เมื่อได้รับใบเสนองาน Job Offer จากนายจ้าง) 

58,000 

รวมค่าใช้จ่ายเพียง 249,000 

 
หมายเหตุ: ค่าใช้จ่ายนี้ครอบคลุม 

1. ค่าสมัครและค่าโครงการ  
2. ค่าดำเนินการของ Sponsor ในประเทศสหรัฐอเมริกา 
3. ค่าตั๋วเครื่องบิน (ขาไปเท่านั้น)  
4. ค่าธรรมเนียมวีซ่า 1 ครั้ง (ส่วนค่าธรรมเนียมวีซ่าครั้งที่ 2 ขึ้นไป ผู้สมัครจะต้องเป็น

ผู้รับผิดชอบเอง) 
 

 
 
 



นโยบายการคืนเงิน:  
 1. ทางโครงการขอสวนสิทธิ์ในการคืนค่าสมัคร และค่าธรรมเนียมโครงการ ไม่ว่ากรณีใดๆ เว้น
แต่ทางโครงการไม่สามารถส่งผู้สมัครเข้าร่วมโครงการที่ประเทศสหรัฐฯ ได้ 
 2. หากผู้สมัครสัมภาษณ์วีซ่าไม่ผ่านครั้งที่ 2 ทางโครงการจะคืนเงินค่าโครงการส่วนที่ 2 และ 
3 หลังจากถูกปฏิเสธวีซ่าครั้งที่ 2 เท่านั้น 
 

วิธีการชำระเงิน 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ชำระค่าโครงการผ่านธนาคารเท่านั้น 

 ธนาคารไทยพาณิชย ์สาขา สภากาชาดไทย 

 ชื่อบัญชี นางเหมือนฝัน โกรัตนะ 

เลขที่บัญชี 045-566538-2 

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม  

บริษัท เอ็นจีเนียส อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด  

เลขที่ 96, 98 ซอยจุฬา 48แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  

โทร.02-117-4742  

www.engeniusinternational.com 



 
Engenius International 

 96, 98 Chula 48 Wangmai, Phatumwan, Bangkok 10330 

Tel .02-117-4742, 099-201-9949 

 

 

 

 

  

 

 

Internship & Trainee 
 

Engenius International 

96, 98 Chula 48 Wangmai, Phatumwan, Bangkok 10330 
 Tel 02-117-4742 , 099-201-9949  

สถานท่ีท างานและต าแหน่งงาน 
 



 
Engenius International 

 96, 98 Chula 48 Wangmai, Phatumwan, Bangkok 10330 

Tel .02-117-4742, 099-201-9949 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

The Westin Atlanta Airport ( Atlanta, GA ) 



 
Engenius International 

 96, 98 Chula 48 Wangmai, Phatumwan, Bangkok 10330 

Tel .02-117-4742, 099-201-9949 

ท ำควำมรู้จกัเมืองแอตแลนตำ รฐัจอรเ์จีย ประเทศสหรฐัอเมริกำ 

 

 

 

 

 

 

 

รฐัจอรเ์จีย (Georgia) เป็นรฐัตัง้อยู่ทางตะวนัออกเฉียงใต้ของสหรฐัอเมรกิา มรีหสัไปรษณยีว์่าGA. เมอืงส าคญัใน
จอรเ์จยี ไดแ้ก่ แอตแลนตา เป็นเมอืงหลวงและเมอืงใหญ่ทีสุ่ดในจอรเ์จยี และ สวนันาเป็นเมอืงส าคญัอกีเมอืงหน่ึง ทมีกฬีาทีม่ี
ชื่อเสยีงไดแ้ก่ แอตแลนตา ฮอกส ์และ แอตแลนตา ฟัลคอนส ์สถาบนัการศกึษาที่มชีื่อเสยีงไดแ้ก่ สถาบนัเทคโนโลยจีอรเ์จยี 

จอรเ์จยีเป็นทีต่ ัง้ของบรษิทัชัน้น าของโลกได้แก่ โค้ก เดลต้าแอรไ์ลน์ โฮมดโีปต์ ยพูเีอส และซเีอน็เอน็ 

เมืองแอตแลนตำ (Atlanta) เป็นเมอืงหลวงขนาดใหญ่ของรฐัจอรเ์จยีและใหญ่เป็นอนัดบัที ่9 ของสหรฐัอเมรกิา ซึง่
แอตแลนตาน้ีเป็นทีต่ ัง้ส านกังานใหญ่ของธุรกจิส าคญัระดบัโลกหลายอย่าง ไม่ว่า โคก้ เอทแีอนดท์ไีวรเ์ลสส ์เดลต้า แอร์
ไลน์ และ โฮมดโีปต์ รวมทัง้ยงัเป็นทีต่ ัง้ของท่าอากาศยานทีม่คีวามหนาแน่นทีสุ่ดของโลกฮารท์สฟิลด์-แจค็สนั นอกจากน้ีใน
แอตแลนตายงัเป็นทีต่ ัง้ของ สถาบนัเทคโนโลยจีอรเ์จยี ทีรู่จ้กัในชื่อย่อว่า จอรเ์จยีเทค สถาบนัการศกึษาชัน้น าของ
สหรฐัอเมรกิาแห่งหน่ึง และทีต่ ัง้ของศนูยค์วบคุมโรคตดิต่อ (CDC: Centers for Disease Control and Prevention) 

แอตแลนตาเคยเป็นสถานทีจ่ดัการแข่งขนักฬีาโอลมิปิก 1996 และในแอตแลนตายงัมทีมีกฬีาทีม่ชีื่อเสยีงหลายทมี อาท ิ
เช่น แอตแลนตา ฮอกส(์บาสเกตบอล) และ แอตแลนตา ฟัลคอนส ์(อเมรกินัฟุตบอล) 

          ภมิูอำกำศ 

โดยรวมอากาศค่อนขา้งอบอุ่นตลอดทัง้ปี จะมอุีณหภมูลิดลงหน่อยในช่วงฤดหูนาว ซึง่จะอยู่ราวๆ 10 C พอใหเ้ราไดส้มัผสักบั

ความหนาวเยน็ ส่วนฤดรูอ้นอาจจะสงูถงึ 35 C ส าหรบัใครทีไ่ม่ชอบความรอ้นขอใหห้ลกีเลีย่งเลย 

          Time Zone 
อยู่ในเขต Eastern Time Zone (ET/EST/EDT) ชา้กว่าเวลาในประเทศไทย 11 ชัง่โมงในฤดใูบไมผ้ลแิละฤดูรอ้น หรอื 12 
ชัว่โมงในช่วงฤดใูบไมร้่วงและฤดหูนาว 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2_%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2_%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%9E%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B9%87%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%82%E0%B8%84%E0%B9%89%E0%B8%81
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%84%E0%B8%A7%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%95%E0%B9%89%E0%B8%B2_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%84%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%82%E0%B8%AE%E0%B8%A1%E0%B8%94%E0%B8%B5%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%97%E0%B9%88%E0%B8%B2%E0%B8%AD%E0%B8%B2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A8%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%8A%E0%B8%B2%E0%B8%95%E0%B8%B4%E0%B8%AE%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%AA%E0%B8%9F%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C-%E0%B9%81%E0%B8%88%E0%B9%87%E0%B8%84%E0%B8%AA%E0%B8%B1%E0%B8%99_%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%B5%E0%B8%A2
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B5%E0%B8%AC%E0%B8%B2%E0%B9%82%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B8%81_1996&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2_%E0%B8%AE%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%95%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B8%B2_%E0%B8%9F%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1


 
Engenius International 

 96, 98 Chula 48 Wangmai, Phatumwan, Bangkok 10330 

Tel .02-117-4742, 099-201-9949 

สถำนท่ีท่องเท่ียวเมืองแอตแลนตำ (Atlanta) 

CNN ส านกังานใหญ่ของส านกัข่าว                                          Georgia Aquarium 

อนัดบัหน่ึงของโลก CNN (Cable News Network)                               เป็น aquarium ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก                                                                     

 

 

 

 

 

 World of Coca-Cola อยู่ตดิกบั Georgia Aquarium                            Stone Mountain 

สตูรลบัดงักล่าวของ Coca-Cola กไ็ดถู้กยา้ยมาเกบ็ไวใ้น                               เป็นสถานทีท่่องเทีย่วส าคญั 

หอ้งนิรภยัในแห่งหน่ึงของ the World of Coca-Cola                 Georgia stone mountain จะมรีปูแกะสลกัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก 

 แห่งน้ีเมื่อ 8 ธนัวาคม 2011                  

                                                                                  

                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.worldofcoca-cola.com/
http://www.stonemountainpark.com/
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Westin Atlanta Airport Hotel (Atlanta, GA) 4 Star 

อยู่ห่างจากสนามบนิ Hartsfield-Jackson International Airport โดยใชเ้วลาเพยีง 5 – 10 นาท ีโดยรถส่วนตวั และประมาณ 20 
นาท ีโดยรถโดยสารจากโรงแรม ท่านสามารถเดนิทางไปยงัทางหลวงพเิศษหลกัและย่านกลางเมอืง Atlanta ไดอ้ย่างงายดาย 
โรงแรมมบีรกิารสิง่อ านวยความสะดวกและบรกิารพเิศษมากมายรวมถงึบรกิารรถรบัส่งสนามบนิฟร ี

หอ้งพกัทีก่วา้งขวางของ Westin Atlanta Airport ประกอบดว้ยเตยีงนอนทีเ่ป็นเอกลกัษณ์เฉพาะของ Heavenly โทรทศัน์จอ
แบน และแท่นวาง I-pod ผูเ้ขา้พกัสามารถเพลดิเพลนิกบัศนูยอ์อกก าลงักายและหอ้งอาหารทีเ่ปิดใหบ้รกิารตลอด 24 ชัว่โมง 
นอกจากน้ีโรงแรมยงัมสีระว่ายน ้ากลางแจง้อกีดว้ย 

The Atlanta Airport Westin ตัง้อยู่ในท าเลทีด่เีหมาะส าหรบัการท่องเทีย่วไปยงัสถานทีต่่าง ๆ รวมทัง้ศนูยป์ระชุม Georgia 
International Convention Center โรงแรมอยู่ใกลก้บัทางหลวงพเิศษหมายเลข 85 และ 285 ทีส่ามารถไปยงั Turner Field ซึง่
เป็นสนามเบสบอลของทมี Atlanta Braves และ Georgia Aquarium ไดโ้ดยง่าย ทางโรงแรมมจีากบรกิารรถรบัส่งฟรไีปยงั
สถานี MARTA ทีม่รีถไฟขนาดเลก็ซึง่จะน าท่านไปยงัย่านใจกลางเมอืงได้โดยตรง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.westinatlantaairport.com/
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รปูแบบห้องพกั 

Guest Room 

 

  

 

 

 

   

  

 

 

Suites 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
Engenius International 

 96, 98 Chula 48 Wangmai, Phatumwan, Bangkok 10330 

Tel .02-117-4742, 099-201-9949 

ต ำแหน่งงำนท่ี Westin Atlanta Airport Hotel รบัสมคัร 

Position  

 Front Desk  

Number of position 

 2 

Responsibilities 
 Keep front desk tidy and presentable with all necessary material (pens, forms, paper etc.) 
 Greet and welcome guests 
 Answer questions and address complaints 
 Answer all incoming calls and redirect them or keep messages 
 Receive letters, packages etc. and distribute them 
 Prepare outgoing mail by drafting correspondence, securing parcels etc. 
 Check, sort and forward emails 
 Monitor office supplies and place orders when necessary 
 Keep updated records and files 
 Monitor office expenses and costs 
 Take up other duties as assigned (travel arrangements, schedules etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start Date :  *ASAP* 

Pay rate :  $12/hr 

http://www.westinatlantaairport.com/
https://resources.workable.com/guest-relations-officer-job-description
https://dict.longdo.com/search/%2Aas+soon+as+possible%2A
https://dict.longdo.com/search/%2Aas+soon+as+possible%2A


 
Engenius International 

 96, 98 Chula 48 Wangmai, Phatumwan, Bangkok 10330 

Tel .02-117-4742, 099-201-9949 

ต ำแหน่งงำนท่ี Westin Atlanta Airport Hotel รบัสมคัร 

Position  

 Culinary 

Number of position 

 2 

Responsibilities 
 Set up workstations with all needed ingredients and cooking equipment 
 Prepare ingredients to use in cooking (chopping and peeling vegetables, cutting meat etc.) 
 Cook food in various utensils or grillers 
 Check food while cooking to stir or turn 
 Ensure great presentation by dressing dishes before they are served 
 Keep a sanitized and orderly environment in the kitchen 
 Ensure all food and other items are stored properly 
 Check quality of ingredients 
 Monitor stock and place orders when there are shortages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start Date :  *ASAP* 

Pay rate :  *TBD* 

http://www.westinatlantaairport.com/
https://dict.longdo.com/search/%2Aas+soon+as+possible%2A
https://dict.longdo.com/search/%2Aas+soon+as+possible%2A
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Grand Orlando Resort (Orlando, FL) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://grandorlandoresortcelebration.com/
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ท ำควำมรู้จกัเมือง  

 

 

 

 

 

 

ออรแ์ลนโด (Orlando) เป็นเมอืงในเคาน์ตี้ออรเ์รนจ ์รฐัฟลอรดิา ประเทศสหรฐัอเมรกิา ตัง้อยูต่อนกลางของรฐั
ฟลอรดิา มเีขตเมอืงใหญ่เป็นอนัดบัทีส่ามของรฐั รองจากไมแอมแีละแทมปา ตวัเมอืงมปีระชากรมากเป็นอนัดบัที ่6 ของรฐั
ฟลอรดิา และเป็นอนัดบัที ่85 ของสหรฐัอเมรกิา 

ออรแ์ลนโดรูจ้กักนัดวี่าเป็นเมอืงทีม่สีถานทีท่่องเทีย่วน่าสนใจจ านวนมาก เช่น วอลต์ดสินียเ์วลิดร์สีอรต์, ซเีวลิด,์ และยู
นิเวอรแ์ซลออรแ์ลนโดรสีอรต์ อกีทัง้ออรแ์ลนโดยงัมจี านวนหอ้งพกัโรงแรมมากเป็นอนัดบัทีส่องของสหรฐัอเมรกิาของจาก
ลาสเวกสั 

 

 

 

 

 

 

 

 

 รฐัฟลอริดำ (Florida) อยู่ทางตอนใต้ของอเมรกิา เป็นทีรู่จ้กักนัในชื่อว่า  Sunshine State ส่วนค าว่า 

"ทีซ่ึง่อุดมไปดว้ยดอกไม"้ เป็นภาษาสเปนซึง่หมายถงึ "ฟลอรดิา"   

 ฟลอรดิา เป็นอนัดบัทีส่ ี ่ทีค่นไทยอยากไปมากที่สุด เพราะว่าที่น่ีมที ัง้เมอืงไมอามี่ เมอืงตากอากาศชื่อดงัที่

เป็นถิ่นของเหล่าเศรษฐต่ีางๆ และยงัม ีดสินีเวริ์ล ฟลอรดิ้าที่สุดจะดงึดูดคนไทยแน่นอน 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%99%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%B5%E0%B9%89
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%A3%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%A8%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%84%E0%B8%A1%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%97%E0%B8%A1%E0%B8%9B%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A5%E0%B9%8C%E0%B8%95%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%A5%E0%B8%94%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%81%E0%B8%A5%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%94%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%95&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%81%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%9F%E0%B8%A5%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%94%E0%B8%B2


 
Engenius International 

 96, 98 Chula 48 Wangmai, Phatumwan, Bangkok 10330 

Tel .02-117-4742, 099-201-9949 

สถำนท่ีท่องเท่ียวใน เมือง Florida  

 

          ส าหรบัประสบการณ์สวนสนุกทีด่ทีีสุ่ด                               Kennedy Space Center เป็นสถานทีท่่องเทีย่วทีน่่า                      

ไม่มสีถานที่ใดทีเ่หมอืนกบั Disney World ในออรแ์ลนโด                    ตื่นเต้นและน่าสนใจทีสุ่ดแห่งหน่ึงของรฐัฟลอรดิา 

 

   

 

 

 

 

 

                    Universal Studios   Miami beach 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



 
Engenius International 

 96, 98 Chula 48 Wangmai, Phatumwan, Bangkok 10330 

Tel .02-117-4742, 099-201-9949 

Grand Orlando Resort (Orlando, FL) 

โรงแรมในตวัเมอืงออรแ์ลนโด (Orlando) น้ีตัง้อยู่ห่างจากเมอืงดสินีย ์Celebration โดยใชเ้วลาเดนิทางดว้ยรถยนต์ไม่เกนิ 5 
นาท ีโรงแรมน้ีมบีรกิารรบัส่งฟรไีปสวนสนุกวอลทด์สินียเ์วลิด ์(Walt Disney World) และสวนสนุกยนิูเวอรแ์ซลออรแ์ลนโดรี
สอรท์ (Universal Orlando Resort) 

หอ้งพกัทุกหอ้งที ่Grand Orlando Resort at Celebration ซึง่เป็นโรงแรมปลอดบุหรีต่ดิตัง้โทรทศัน์จอแบนขนาด 37 น้ิว ตู้เยน็
และเครื่องชงกาแฟ และมสีิง่อ านวยความสะดวกเพิม่เตมิรวมทัง้อุปกรณ์ส าหรบัรดีผา้ 

Grand Orlando Resort at Celebration มสีระว่ายน ้ากลางแจง้พรอ้มสไลเดอรน์ ้าขนาด 40 ฟุต โรงแรมมกีจิกรรมต่าง ๆ เช่น 
ศนูยอ์อกก าลงักาย สนามเดก็เล่นและสนามวอลเลยบ์อลชายหาด เป็นต้น และโรงแรมยงัมศีนูยบ์รกิารธุรกจิและหอ้งจดัประชุม 

พกัที ่Grand Orlando Resort at Celebration สามารถรบัประทานอาหารในหอ้งอาหาร Mandolins ซึง่ใหบ้รกิารอาหารเมดิ
เตอรเ์รเนียนและบุฟเฟต์อาหารเชา้โดยมค่ีาธรรมเนียมเพิม่เตมิ บาร ์The Cascades Pool Bar ใหบ้รกิารเครื่องดื่มคอ็กเทลแช่
เยน็หรอือาหารแบบผบั 

Grand Orlando Resort at Celebration ตัง้อยู่ห่างจากสวนสนุกวอลทด์สินียเ์วลิดร์สีอรท์โดยใชเ้วลาเดนิทางดว้ยรถยนต์ไม่เกนิ 
5 นาท ีโรงแรมตัง้อยู่ห่างจากสวนสนุกซเีวลิดอ์อรแ์ลนโด (Seaworld Orlando) และสวนสนุกยนิูเวอรแ์ซลสตูดโิอออรแ์ลนโด 
(Universal Studios Orlando) โดยใชเ้วลาเดนิทางดว้ยรถยนต ์25 นาท ีและตัง้อยู่ห่างจากแหล่งชอ้ปป้ิง Orlando Vineland 
Premium Outlets โดยใชเ้วลาเดนิทางดว้ยรถยนต์ 10 นาท ี

Celebration เป็นจุดหมายยอดเยีย่มส าหรบัผูเ้ดนิทางทีส่นใจดสินียแ์ลนด์ สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจ และสวนสาธารณะ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

https://grandorlandoresortcelebration.com/
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ต ำแหน่งงำนท่ี Grand Orlando Resort รบัสมคัร 

Position  

 Front Desk  

Number of position 

 1 

Responsibilities 
 Keep front desk tidy and presentable with all necessary material (pens, forms, paper etc.) 
 Greet and welcome guests 
 Answer questions and address complaints 
 Answer all incoming calls and redirect them or keep messages 
 Receive letters, packages etc. and distribute them 
 Prepare outgoing mail by drafting correspondence, securing parcels etc. 
 Check, sort and forward emails 
 Monitor office supplies and place orders when necessary 
 Keep updated records and files 
 Monitor office expenses and costs 
 Take up other duties as assigned (travel arrangements, schedules etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Start Date :  *Q1/2019* 

Pay rate :  $12/hr 

https://grandorlandoresortcelebration.com/
https://resources.workable.com/guest-relations-officer-job-description
https://dict.longdo.com/search/%2Aas+soon+as+possible%2A
https://dict.longdo.com/search/%2Aas+soon+as+possible%2A
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Hyatt Regency Dallas (Dallas, TX) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/texas/hyatt-regency-dallas/dfwrd
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Tel .02-117-4742, 099-201-9949 

ท ำควำมรู้จกัเมือง แดลลสั (Dallas) รฐัเทก็ซสั  

 

 

 

แดลลสั (Dallas) เป็นเมอืงขนาดใหญ่ในสหรฐัอเมรกิาตัง้อยู่ในรฐัเทก็ซสั  

เมอืงแดลลสัน้ีเป็นทีรู่จ้กัในอุตสาหกรรม ปิโตรเลยีม, การขนส่ง, การธนาคาร, คอมพวิเตอร,์ การสื่อสารโทรคมนาคม มี
บรษิทัชัน้น าทีม่สี านักงานใหญ่อยู่บรเิวณแดลลสัไดแ้ก่ เอกซอนโมบลิบรษิทัน ้ามนัทีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก, เอทแีอนดท์,ี เซเว่น-อเีลฟ
เว่น (และมจีุดเริม่ต้นแห่งแรกจากเมอืงน้ี), บลอ็กบสัเตอร,์ คมิเบอรล์-ีคลารก์, แมรเีคย,์ สายการบนิเซาทเ์วสต์, คอมพย์เูอสเอ
, เทกซสัอนิสทรเูมนต์, เซลส ์นอกจากน้ียงัมบีรษิทัทีต่ ัง้บรเิวณปรมิณฑลแดลลสัในเขตเมอืงแพลโน ไดแ้ก่ ฟรโิตเลย,์ ดอกเตอร์
เปปเปอร ์และ เจซเีพนนีย ์

มหาวทิยาลยัทีม่ชีื่อเสยีงไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัเทกซสั แดลลสั (UTD), มหาวทิยาลยัเซาเทริน์ เมธอดสิต ์(SMU) เป็น
มหาวทิยาลยัเอกชนทีม่ชีื่อเสยีงเป็นทีย่อมรบัทางดา้นกฎหมายและบรหิารธุรกจิ ในส่วนทมีกฬีาทีเ่ป็นทีรู่จ้กัไดแ้ก่ แดลลสั 
คาวบอยส ์(อเมรกินัฟุตบอล) , แดลลสั แมเวอรกิส(์บาสเกตบอล) , เอฟซแีดลลสั (ฟุตบอล) , เทกซสัเรนเจอรส ์(เบสบอล) 
, แดลลสั สตารส ์(ฮอกก)ี 

 

 

 

  

 

 

รฐัเทก็ซสั (Texas) เป็นรฐัทีอ่ยู่ทางใต้และตะวนัตกเฉียงใต้ของสหรฐัอเมรกิา  เทกซสัเป็นรฐัทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองทัง้
พืน้ทีแ่ละประชากร รวมเขา้กบัสหรฐัอเมรกิาเป็นล าดบัที ่28 ในปี พ.ศ. 2388 อกัษรย่อของทีท่ าการไปรษณียส์หรฐัคอื TX 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9B%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B8%A3%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%A1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%82%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B9%88%E0%B8%87
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%98%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A3
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B8%B4%E0%B8%A7%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%82%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%84%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%84%E0%B8%A1&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A1%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%A5&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%97%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%AD%E0%B8%99%E0%B8%94%E0%B9%8C%E0%B8%97%E0%B8%B5
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99-%E0%B8%AD%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%9F%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B9%88%E0%B8%99
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9A%E0%B8%A5%E0%B9%87%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%B4%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%A5%E0%B8%B5-%E0%B8%84%E0%B8%A5%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%81&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%84%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%AA%E0%B8%B2%E0%B8%A2%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9A%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B8%97%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%84%E0%B8%AD%E0%B8%A1%E0%B8%9E%E0%B9%8C%E0%B8%A2%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%AD&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B8%AD%E0%B8%B4%E0%B8%99%E0%B8%AA%E0%B8%97%E0%B8%A3%E0%B8%B9%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%99%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%A5%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B9%82%E0%B8%99&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%9F%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B9%82%E0%B8%95%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%94%E0%B8%AD%E0%B8%81%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%9B%E0%B9%80%E0%B8%9B%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%80%E0%B8%9E%E0%B8%99%E0%B8%99%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=(UTD)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%8B%E0%B8%B2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%B4%E0%B8%A3%E0%B9%8C%E0%B8%99_%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%98%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B8%B4%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=(SMU)&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%84%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%9A%E0%B8%AD%E0%B8%A2%E0%B8%AA%E0%B9%8C
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B9%81%E0%B8%A1%E0%B9%80%E0%B8%A7%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%AD%E0%B8%9F%E0%B8%8B%E0%B8%B5%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B9%80%E0%B8%88%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/w/index.php?title=%E0%B9%81%E0%B8%94%E0%B8%A5%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%AA_%E0%B8%AA%E0%B8%95%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%AA%E0%B9%8C&action=edit&redlink=1
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90_(%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2)
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%AA%E0%B8%AB%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%A3%E0%B8%B4%E0%B8%81%E0%B8%B2
https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2388
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สถำนท่ีท่องเท่ียวเมือง แดลลสั (Dallas) รฐัเทก็ซสั  

          เอทีแอนดที์ สเตเดียม (AT&T Stadium)                                Hyatt Regency Dallas 

 

 

  

 

 

            GeO-Deck at Reunion Tower          พิพิธภณัฑแ์ละหอสมุดประธำนำธิบดีสหรฐั                 

                                                                                                                           จอรจ์ ดบัเบิลยู  .บุบ  

                                                                                                             (George W. Bush Presidential Center) 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%A3%E0%B8%B1%E0%B8%90%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%81%E0%B8%8B%E0%B8%B1%E0%B8%AA
https://www.hyatt.com/en-US/hotel/texas/hyatt-regency-dallas/dfwrd


 
Engenius International 

 96, 98 Chula 48 Wangmai, Phatumwan, Bangkok 10330 

Tel .02-117-4742, 099-201-9949 

Hyatt Regency Dallas (Dallas, TX) 

โรงแรมแห่งน้ีมทีางเดนิใต้ดนิไปยงัสถานีขนส่ง DART ในทอ้งถิน่ ใหบ้รกิารหอ้งอาหารและหอ้งพกั  
มบีรกิารอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย (WiFi) ฟร ีหอ้งพกัทีท่นัสมยัแต่ละหอ้งที ่Hyatt Regency Dallas ตกแต่งดว้ยทวีจีอแบนโต๊ะท างาน
และตู้นิรภยั หอ้งน ้าส่วนตวัพรอ้มเครื่องเป่าผมและเครื่องใชใ้นหอ้งน ้าฟร ี
 
ผูเ้ขา้พกัสามารถออกก าลงักายในระหว่างการเขา้พกัที ่Dallas Hyatt Regency ดว้ยศนูยอ์อกก าลงักายในสถานทีเ่ปิดตลอด 24 
ชัว่โมง สระว่ายน ้ากลางแจง้เปิดตามฤดูกาล นอกจากน้ียงัมบีรกิารรถรบัสง่ไปยงัตวัเมอืง Dallas อกีดว้ย 
 
มบีรกิารน าเทีย่วทีอ่นุสรณ์สถาน JFK และพพิธิภณัฑ ์Sixth Floor ที ่Dealey Plaza พพิธิภณัฑศ์ลิปะดลัลสัอยู่ห่างออกไป 10 
นาทหีากเดนิทางโดยรถยนต์ ห่างจากโรงแรมไม่ถงึ 1.6 กม. 

 

 

 

  

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/texas/hyatt-regency-dallas/dfwrd
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ต ำแหน่งงำนท่ี Hyatt Regency Dallas รบัสมคัร 

Position  

 Culinary 

Number of position 

 4 

Responsibilities 
 Set up workstations with all needed ingredients and cooking equipment 
 Prepare ingredients to use in cooking (chopping and peeling vegetables, cutting meat etc.) 
 Cook food in various utensils or grillers 
 Check food while cooking to stir or turn 
 Ensure great presentation by dressing dishes before they are served 
 Keep a sanitized and orderly environment in the kitchen 
 Ensure all food and other items are stored properly 
 Check quality of ingredients 
 Monitor stock and place orders when there are shortages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start Date :  *Q1 2019* 

Pay rate :  $13.50/hr,Sign-in Bonus  

https://www.hyatt.com/en-US/hotel/texas/hyatt-regency-dallas/dfwrd
https://dict.longdo.com/search/%2Aas+soon+as+possible%2A
https://dict.longdo.com/search/%2Aas+soon+as+possible%2A
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Austin Marriott South (Austin, TX) 
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ท ำควำมรู้จกัเมืองออสติน รฐัเทก็ซสัประเทศสหรฐัอเมริกำ 

 

 

 

 

 

รฐัเทก็ซสั(Texas( เป็นรฐัทีอ่ยู่ทางใต้และตะวนัตกเฉียงใต้ของสหรฐัอเมรกิา มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 695,622 ตารางกโิลเมตร และมี

ประชากร 22.8 ลา้นคน เทก็ซสัเป็นรฐัทีใ่หญ่เป็นอนัดบัสองทัง้พืน้ทีแ่ละประชากร รวมเขา้กบัสหรฐัอเมรกิาเป็นล าดบัที ่28 ใน

ปี พ.ศ. 2388 อกัษรย่อของทีท่ าการไปรษณียส์หรฐัคอื TX 

เมืองออสติน(Austin( ออสตนิเป็นเมอืงหลวงของรฐัเทก็ซสั รฐัขนาดใหญ่ทางตอนใต้ของสหรฐัอเมรกิา ออสตนิเป็นศนูยก์ลาง

ทางการปกครองของเทก็ซสัและถอืเป็นเมอืงใหญ่ทีม่ปีระชากรมากเป็นอนัดบัที ่4 

 

สิง่ทีท่ าใหอ้อสตนิมชีื่อเสยีงคอืเทศกาลดา้นภาพยนต์ และดนตรต่ีางๆ จ านวนมาก เรยีกว่าเป็นศนูยก์ลางวฒันธรรมป๊อบรุ่นใหม่ 

(เป็นเมอืงหลวงอกีแห่งของบรรดาฮปิเตอร)์การแสดงดนตรสีดเป็นกจิกรรมส าคญัในเมอืงออสตนิแหล่งความบนัเทงิทีน่่าตื่นตา

ตื่นใจมากมาย วฒันธรรมทีส่ามารถพบเหน็ไดท้ัว่ไปและรา้นอาหารชัน้เยีย่ม ท าใหเ้มอืงออสตนิเป็นเมอืงทีจ่ะท าใหคุ้ณสรา้ง

ประสบการณ์ความทรงจ าของตวัเอง เมอืงออสตนิมยีา่นดนตรมีากกว่า 250 แห่ง มรีายการทวี ีbarbeque pitmasterทีช่นะ

รางวลั James Beard Award แหล่งงานศลิปะทีห่ลากหลาย และเป็นแหล่งอพยพโดยเฉพาะของคา้งคาวหางอสิระเมก็ซโิกถงึ 

1.5 ลา้นตวั เทีย่วชมใหท้ัว่ และใหเ้มอืงออสตนิทีข่ ึน้ชื่อว่าเป็น Live Music Capital of the World โลดแล่นในรายการเพลงของ

คุณ 

https://th.wikipedia.org/wiki/%E0%B8%9E.%E0%B8%A8._2388
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สถำนท่ีท่องเท่ียวเมืองออสติน (Austin) 

สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจในออสตนิ ไดแ้ก่ 

 Texas State Capitol 

 

 University of Texas At Austin 

 
 

ออสตนิมเีทศกาลท่องเทีย่วทีเ่ด่นๆ ไดแ้ก่ 

 การแข่งขนั F1 สนามแข่งรถ Circuit of Americas เป็นสนามหลงัของการแข่งรถF1 ของสหรฐัอเมรกิา 

 เทศกาล SXSW (South by Southwest) เป็นเทศกาลดา้นดนตรแีละภาพยนตรท์ีส่รา้งชื่อใหอ้อสตนิมาก ถอืเป็นงาน

ใหญ่ประจ าปีของเมอืงน้ี 

 เทศกาล Austin Film Festivalเทศกาลภาพยนตรป์ระจ าปี 

 เทศกาล AustinCity Limits Music Festival เทศกาลดนตรทีีเ่ป็นต้นฉบบัของออสตนิ 
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Austin Marriott South (Austin, TX) 

Austin Marriott South ตัง้อยู่ในท าเลสะดวกใกล ้I-35 ห่างจากสนามบนินานาชาต ิAustin 6 ไมล ์มสีระว่ายน ้าในร่มและหอ้ง
ออกก าลงักายและอนิเทอรเ์น็ตไรส้าย (Wi-Fi) ฟรใีนพืน้ทีส่าธารณะ 
 
หอ้งพกัทุกหอ้งที ่Austin Marriott South มตีู้เยน็ขนาดเลก็และทวีจีอแบนระบบช่องสญัญาณดาวเทยีม นอกจากน้ีทุกหอ้งยงัมี
เครื่องปรบัอากาศโต๊ะท างานที่มแีสงสว่างเพยีงพอและหอ้งน ้าในตวั 
 
มหีอ้งอาหารหลายหลากเปิดใหบ้รกิารตลอดทัง้วนั อาหารอร่อยพรอ้มบรรเลงเพลงสไตลฮ์ลิลค์นัทร ี
 
Austin Marriott South อยู่ห่างจากมหาวทิยาลยัออสตนิ 5 ไมล ์สนามกอลฟ์ Jimmy Clay และ Roy Kizer ทีน่่าประทบัใจอยู่
ห่างจากโรงแรมเพยีง 3 ไมล ์
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ต ำแหน่งงำนท่ี Austin Marriott South รบัสมคัร 

Position  

 Front Desk  

Number of position 

 1 

Responsibilities 
 Keep front desk tidy and presentable with all necessary material (pens, forms, paper etc.) 
 Greet and welcome guests 
 Answer questions and address complaints 
 Answer all incoming calls and redirect them or keep messages 
 Receive letters, packages etc. and distribute them 
 Prepare outgoing mail by drafting correspondence, securing parcels etc. 
 Check, sort and forward emails 
 Monitor office supplies and place orders when necessary 
 Keep updated records and files 
 Monitor office expenses and costs 
 Take up other duties as assigned (travel arrangements, schedules etc.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start Date :  *Q1 2019* 

Pay rate :  $12/hr 

https://resources.workable.com/guest-relations-officer-job-description
https://dict.longdo.com/search/%2Aas+soon+as+possible%2A
https://dict.longdo.com/search/%2Aas+soon+as+possible%2A
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ต ำแหน่งงำนท่ี Austin Marriott South รบัสมคัร 

Position  

 Culinary 

Number of position 

 3 

Responsibilities 
 Set up workstations with all needed ingredients and cooking equipment 
 Prepare ingredients to use in cooking (chopping and peeling vegetables, cutting meat etc.) 
 Cook food in various utensils or grillers 
 Check food while cooking to stir or turn 
 Ensure great presentation by dressing dishes before they are served 
 Keep a sanitized and orderly environment in the kitchen 
 Ensure all food and other items are stored properly 
 Check quality of ingredients 
 Monitor stock and place orders when there are shortages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start Date :  *Q1 2019* 

Pay rate :  $12/hr 

 

https://dict.longdo.com/search/%2Aas+soon+as+possible%2A
https://dict.longdo.com/search/%2Aas+soon+as+possible%2A
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ต ำแหน่งงำนท่ี Austin Marriott South รบัสมคัร 

Position  

 F&B 

Number of position 

 5 

Responsibilities 
 Hosts 

Sometimes called maitre d’s, restaurant hosts and hostesses are usually the first point of contact for diners. Hosts explain restaurant 

hours, locations and food specialties, answer phones, accept reservations, and make note of guest preferences. They greet guests 

upon arrival, clarify table and food preferences, and provide menus. They then assign tables, seat guests and make sure that food 

servers approach for orders. By communicating frequently with servers, management and kitchen staff, hosts ensure that customers 

have a pleasant experience. They also inspect restrooms to ensure cleanliness and the availability of supplies. 
 Servers 

Food servers, more commonly known as waiters and waitresses, usually start their shifts by meeting with restaurant managers and 

other staff to discuss new items and procedures. They also greet customers, present menus and explain the day’s specials. They take 

orders to the kitchen staff and relay any special preferences that customers may have. After the meals are prepared, they carry orders 

to the patron’s tables. Throughout the meal, they refill customer beverages, take away used plates and utensils, and ask about the 

dining experience. After the meal, they tally customer orders, hand the check to customers and accept payment. 

   Helpers 

Dining room and bartender helpers, also known as busses or busboys, keep tables clean and tidy for patrons. They set up tables with 

clean linens, plates and utensils, and condiments, re-arrange chairs and tables to accommodate groups; and remove any spilled food or 

beverages near dining areas. They may serve water, beverages, bread and butter to patrons, refill drink and ice dispensers, and restock 

serving areas with supplies. At the end of the meal, they clear tables and carry soiled plates and utensils to the kitchen, wipe tables and 

chairs, and reset tables. 

 Bartenders 

Bartenders reign over the beverages in restaurants and bars by serving drinks to customers directly or through wait staff. They take 

drink orders, check the identification of customers to ensure they are of legal drinking age, pour beverages directly from bottles, and mix 

drinks according to recipes and customer preferences. Depending on the size of their establishments, they also clean bars and tables, 

wash glassware and utensils, order supplies, and refill stocks from back rooms. They tally purchases, accept payments and return 

change 

Start Date :  *Q1 2019* 

Pay rate :  $11/hr average 

 

https://dict.longdo.com/search/%2Aas+soon+as+possible%2A
https://dict.longdo.com/search/%2Aas+soon+as+possible%2A
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HYATT REGENCY LAKE TAHOE CALIFORNIA (Incline Village, NV) 
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ท ำควำมรู้จกัเซำธเ์ลคทำโฮรฐัแคลิฟอรเ์นียประเทศสหรฐัอเมริกำ 

 
รฐัแคลิฟอรเ์นีย(California)เป็นรฐัทีม่ปีระชากรมากทีสุ่ดในสหรฐัอเมรกิาและมพีืน้ที่ใหญ่สุดเป็นอนัดบัสาม ตัง้อยู่บนชายฝัง่

ตะวนัตก (ตดิมหาสมุทรแปซฟิิก) ของสหรฐัอเมรกิา มชีายแดนติดกบัรฐัแอรโิซนา รฐัเนวาดาและรฐัออรกิอน และมชีายแดน

ระหว่างประเทศตดิต่อกบัรฐับาฮากาลฟิอรเ์นียของประเทศเมก็ซโิก เมอืงหลวงรฐั คอื แซคราเมนโต ลอสแอนเจลสิเป็นนครทีม่ี

ประชากรมากทีสุ่ดของรฐัแคลฟิอรเ์นีย และเป็นนครใหญ่สุดอนัดบัสองของประเทศรองจากนครนิวยอรก์ รฐัแคลฟิอรเ์นียยงัมี

เคาน์ตทีีม่ปีระชากรทีสุ่ดของประเทศ คอื ลอสแอนเจลสิเคาน์ต ีและมพีืน้ทีม่ากทีสุ่ด คอื แซนเบอรน์ารด์โีนเคาน์ตี 

 

เมืองเซำธเ์ลคทำโฮทะเลสาบทาโฮ (Lake Tahoe) อยู่เหนือเทอืกเขาเซยีรร์าเนวาดาในทางตะวนัตกของสหรฐัอเมรกิาซึง่อยู่

ระหว่างเขตแดนรฐัแคลฟิอรเ์นียและรฐัเนวาดา มนัเป็นทีรู่จ้กัอย่างแพร่หลายในฐานะทีเ่ป็นหน่ึงในสถานที่ที่งดงามทีสุ่ดในโลก 

ทะเลสาบทาโฮเป็นทะเลสาบอลัไพน์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดในทวปีอเมรกิาเหนือ และน ้าทะเลสาบอนัใสสะอาดและทวิทศัน์อนังดงามของ

มนักเ็ป็นทีรู่จ้กัในกลุ่มชน อ่าวมรกต (Emerald Bay) ของทะเลสาบทาโฮเป็นหน่ึงในสถานที่ทีไ่ดร้บัการถ่ายภาพมากทีสุ่ดใน

โลก 

 

 

 



 
Engenius International 

 96, 98 Chula 48 Wangmai, Phatumwan, Bangkok 10330 

Tel .02-117-4742, 099-201-9949 

สถำนท่ีท่องเท่ียว 

สถานทีท่่องเทีย่วทีน่่าสนใจในแคลฟิอรเ์นีย ไดแ้ก่ 

 Golden gate bridge 

 
 Yosemity Nation Park 

 

 

 

 

 

 

เมอืงเซาธเ์ลคทาโฮมเีทศกาลท่องเทีย่วทีเ่ด่นๆ ไดแ้ก่ 

 Lake Tahoe Shakespeare Festival – Glenbrook 

 American Century Championship Celebrity Golf Tournament – Stateline 

 Valhalla Renaissance Faire - South Lake Tahoe 

 FREE Concerts at Commons & Lakeview Commons Beaches - North and South Shores 
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HYATT REGENCY LAKE TAHOE CALIFORNIA (Incline Village, NV) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hyatt Regency Lake Tahoe Resort, Spa & Casino ตัง้อยู่
หา่งจาก Lake Tahoe 5 นาทเีมือ่เดนิทางดว้ยรถยนต์ รสีอร์ท
แหง่น้ีมคีาสโิน 24 ชัว่โมง บรกิารอนิเทอร์เน็ตไรส้าย (WiFi) ฟรี
ภายในหอ้งพกัทุกหอ้ง รวมถงึหอ้งอาหารและบาร์ในสถานที่ 

หอ้งพกัปรบัอากาศแต่ละหอ้งของ Hyatt Regency Lake Tahoe 
Resort, Spa & Casino มโีทรทศัน์จอแบนระบบช่องสญัญาณ
เคเบลิพรอ้มช่องรายการแบบช าระคา่ธรรมเนียมต่อการรบัชม 
แท่นวาง iPod อุปกรณ์ชงกาแฟ และหอ้งน ้าในตวัพรอ้มเครื่อง
เป่าผม 

Hyatt Regency Resort, Spa & Casino Lake Tahoe มสีระว่าย
น ้าอุ่นกลางแจง้ซึ่งเปิดใหบ้รกิารตลอดปี อ่างน ้าอุ่น 2 อ่าง สปา 
และศูนยอ์อกก าลงักาย 

Lone Eagle Grille เปิดใหบ้รกิารอาหารอเมรกินัคลาสสกิทุกวนั 
Tahoe Provisions ใหบ้รกิารอาหารส าเรจ็รูปกูร์เมต์และบาร์
กาแฟ Sierra Café ใหบ้รกิารบุฟเฟต์สไตลอ์เมรกินั Cutthroats 
'Saloon ใหบ้รกิารอาหารค ่าทุกวนั และบรกิารอาหารกลางวนั
และอาหารค ่าในวนัเสาร์และวนัอาทติย ์ผูเ้ขา้พกัสามารถรบั
บรกิารคอ็กเทลที่บาร์ 6 แหง่ในสถานที ่

Hyatt Regency Lake Tahoe Resort, Spa & Casino ตัง้อยู่
หา่งจาก Incline Golf Course 5 นาทเีมือ่เดนิทางดว้ยรถยนต์ 
และหา่งจาก Diamond Peak Ski Resort 3.2 กม. 
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ต ำแหน่งงำนท่ี HYATT REGENCY LAKE TAHOE CALIFORNIA รบัสมคัร 

Position  

 Pastry  

Number of position 

 1 

Responsibilities 
 Prepare a wide variety of goods such as cakes, cookies, pies, bread etc. following traditional and modern 

recipes 
 Create new and exciting desserts to renew our menus and engage the interest of customers  
 Decorate pastries using different icings, toppings etc. to ensure the presentation will be beautiful and exciting  
  Monitor stocks for baking ingredients such as flour, sugar etc. and make appropriate orders within budget 
 Check quality of material and condition of equipment and devices used for cooking 
 Guide and motivate pastry assistants and bakers to work more efficiently 
  Identify staffing needs and help recruit and train personnel 
 Maintain a lean and orderly cooking station and adhere to health and safety standards  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start Date :  *May 2019* 

Pay rate :  $12.50/hr 

 

https://dict.longdo.com/search/%2Aas+soon+as+possible%2A
https://dict.longdo.com/search/%2Aas+soon+as+possible%2A
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HYATT REGENCY SANTA CLARA CALIFORNIA 
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ท ำควำมรู้จกัซำนต้ำ คลำร่ำรฐัแคลิฟอรเ์นียประเทศสหรฐัอเมริกำ 

 

 

 

 

 

 

แซนตำคลำรำเคำน์ตีของรฐัแคลิฟอรเ์นีย อยู่ทางตอนใต้ของแซนแฟรนซสิโก ราว 50 ไมล ์และอยู่ทางตอนเหนือของ

ลอสแอนเจลสิราว 390 ไมล ์เป็นเมอืงขนาดใหญ่เป็นอนัดบั 3 ในรฐัแคลฟิอรเ์นีย รองจากลอสแอนเจลสิและแซนดเีอโก 

ตัง้อยู่ในซลิคิอนแวลลยี ์ซึง่เป็นแหล่งรวมของบรษิทัดา้นเทคโนโลยคีอมพวิเตอรก์ว่า 6,600 แห่ง อนัประกอบดว้ยคนหวักะทิ

ดา้นไอทจี านวนมากของโลกมารวมอยู่ในทีเ่ดยีวกนั 
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สถำนท่ีท่องเท่ียว 

1.สวน Alum Rock 

สวน Alum Rock ไดช้ื่อน้ีมาจากหนิที่ก่อตวัอยู่ในบรเิวณใกลเ้คยีง ซึง่ครัง้หน่ึงเคยเชื่อกนัว่ามอีะลมูเินียมอยู่ ภายหลงัพสิจูน์แลว้

ว่าไม่มอียู่จรงิ แต่ชื่อน้ีกย็งัคงอยู่จนถงึปัจจุบนัส าหรบัพืน้ที ่291 เฮกตาร ์)720 เอเคอรท์ีป่ระกอบไปดว้ยพืน้ทีป่่า ทางเดนิ  (

บรเิวณปิกนิก และล าธารหลายสาย  

 

2. พิพิธภณัฑอี์ยิปต์ Rosicrucian 

พพิธิภณัฑอ์ยีปิต์ Rosicrucian เป็นทีเ่กบ็คอลเลก็ชนัของโบราณจากอยีปิต์ทีใ่หญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงในอเมรกิา พพิธิภณัฑต์ัง้อยู่ใน

อาคารทีจ่งใจสรา้งในสไตลอ์ยีปิต์ โดยมสีวนและสถาปัตยกรรมจ าลองอยีปิต์ดว้ยเช่นกนั 

 

3. สวนสนุกและสวนสตัว ์Happy Hollow 

สวนสนุกและสวนสตัว ์Happy Hollow อาจไม่ไดเ้ป็นสวนสตัวท์ีใ่หญ่ทีสุ่ดในโลก แต่รบัรองว่าหวัใจใหญ่ทีสุ่ดแน่นอน สวนสตัว์

เปิดท าการครัง้แรกในปี 1961 และไดร้บัการปรบัโฉมในปี 2010 น าเสนอสตัวต่์างๆ กว่า 140 สายพนัธุ ์สวนสตัวเ์ลีย้ง เครื่อง

เล่นแสนสนุก สนามเดก็เล่น และโรงละครหุ่นมอื  

 

4. เขตสงวนพนัธุส์ตัวป่์ำแห่งบำติ Don Edwards San Francisco Bay 

เขตอนุรกัษ์ธรรมชาตใินเมอืงแห่งน้ี ถอืเป็นสถานทีซ่ึง่มขีนาดใหญ่ทีสุ่ดแห่งหน่ึงในประเทศ โดยประกอบดว้ยแหล่งน ้าจากอ่าว 

หาดโคลน และบงึน ้ากร่อยทีอุ่ดมสมบูรณ์ไปดว้ยสตัวป่์า ทางเดนิส่วนมากโรยดว้ยกรวดและเหมาะส าหรบันกัเดนิป่าสมคัรเล่น 

นอกจากน้ีหลายๆ เสน้ทางยงัมมีา้นัง่และพืน้ทีร่่มไวใ้หน้ัง่พกัและชื่นชมทวิทศัน์สุดลกูหลููกตาอกีดว้ย  

 

5. พิพิธภณัฑป์ระวติัศำสตร ์Los Altos 

พพิธิภณัฑป์ระวตัศิาสตร ์Los Altos ยอ้นรอยการเดนิทางของเมอืงน้ีตัง้แต่ครัง้ยงัเป็นเมอืงสวนผลไมเ้งยีบๆ จนกลายมาเป็น

ซลิคิอนวลัเลยส์ุดไฮเทคในปัจจุบนั พพิธิภณัฑน้ี์ตัง้อยูใ่นคอมเพลก็ซส์ามชัน้ในไร่แอปปรคิอตทีเ่หลอือยู่เพยีงไม่กีแ่ห่งของแถบ 

Bay Area ชัน้ล่างเป็นทีจ่ดันิทรรศการหมุนเวยีน ในขณะทีช่ ัน้บนเป็นทีจ่ดัแสดงคอลเลก็ชนัถาวรของพพิธิภณัฑ์ 

 

6.สวน Hakone 

สวนแห่งน้ีตัง้อยู่บนเนินเขา Saratoga โดยเลยีนแบบสวนอนัแสนเงยีบสงบสไตลบ์้านซามไูรญีปุ่่ นและเป็นที่ทีเ่หมาะส าหรบัการ

เขา้ถงึจติวญิาณแห่งเซนในตวัคุณเอง 
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Tel .02-117-4742, 099-201-9949 

ต ำแหน่งงำนท่ี HYATT REGENCY SANTA CLARA รบัสมคัร 

Position  

 Culinary 

Number of position 

 2 

Responsibilities 
 Set up workstations with all needed ingredients and cooking equipment 
 Prepare ingredients to use in cooking (chopping and peeling vegetables, cutting meat etc.) 
 Cook food in various utensils or grillers 
 Check food while cooking to stir or turn 
 Ensure great presentation by dressing dishes before they are served 
 Keep a sanitized and orderly environment in the kitchen 
 Ensure all food and other items are stored properly 
 Check quality of ingredients 
 Monitor stock and place orders when there are shortages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start Date :  * Feb-Apr 2019* 

Pay rate :  $17/hr 

 

https://dict.longdo.com/search/%2Aas+soon+as+possible%2A
https://dict.longdo.com/search/%2Aas+soon+as+possible%2A
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TURF VALLEY RESORT ,EILLICOTT CITY MARRYLAND 
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ท ำควำมรู้จกัรฐัแมริแลนดป์ระเทศสหรฐัอเมริกำ 

 

 

 

 

 

รฐัแมริแลนด ์(Maryland) เป็นรฐัอยู่ทางฝัง่ตะวนัออกของสหรฐัอเมรกิา ตัง้อยู่ทางตอนเหนือของกรุงวอชงิตนั ด.ีซ.ี และอยู่

ทางตอนใต้ของรฐัเพนซลิเวเนีย เมอืงหลวงของรฐัคอื แอนแนโพลสิ เมอืงทีใ่หญ่ทีสุ่ดในรฐัคอื บอลทมิอร ์มหาวทิยาลยัทีม่ี

ชื่อเสยีงในรฐัไดแ้ก่ มหาวทิยาลยัจอหน์ฮอปกนิส ์และ มหาวทิยาลยัแมรแิลนด ์ทมีกฬีาที่มชีื่อเสยีงไดแ้ก่ บอลทมิอร ์โอเรีย่ลส ์

(เบสบอล) และ บอลทมิอร ์เรเวนส ์(อเมรกินัฟุตบอล) 

 

 

 

 

 

 

เมืองอิลิลคอทท์ซิต้ี เมอืงทีน่่าท่องเทีย่วน่าเยีย่มชมต่อมาเป็นเมอืงทีม่กีารบรหิารจดัการกนัเองในชุมชม Unincorporated 

Community เป็นเมอืงโบราณทีม่เีสน่ห ์ยิง่ช่วงฤดหูนาวก่อนครสิต์มาสนะ ไปเดนิในดาวน์ทาวน์จะไดบ้รรยากาศความเป็นเมอืง

แห่งประวตัศิาสตรม์าก ใครอยากหาซือ้ของเก่าของโบราณกม็าทีเ่มอืงน้ีได ้รวมไปถงึรา้นอาหาร รา้นกาแฟ กแ็ยะ ตอนเราไป

เป็นช่วงครสิต์มาส สนิคา้ช่วงนัน้เลยเป็นสนิคา้เกีย่วกบัวนัครสิต์มาส น่าถ่ายรปูเกบ็ไวเ้ป็นอย่างยิง่ ร่ายมาตัง้ยาว นัน่คอื 

Ellicott City นัน่เอง นอกจากน้ีอลิลิคอททซ์ตีี้ยงัถูกจดัอนัดบัใหเ้ป็น 20 สถานทีน่่าอยู่ของอเมรกิาถงึ 4 ครัง้ดว้ยกนั (20 Best 

Places to Live in the United States) จดัอนัดบัโดย Money and CNNMoney.com  
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สถำนท่ีท่องเท่ียว 

 บลั Inner Harbor 

 

 

 

บลั Inner Harborท่าเรอืภายในของบลัตมิอรเ์ป็นแม่เหลก็ส าหรบัผูเ้ขา้ชมเตม็ไปดว้ยสถานทีท่่องเทีย่วและสถานบนัเทงิต่างๆ 

พืน้ทีท่ ัง้หมดและละแวกใกลเ้คยีงเพิง่กลบัมาจากน ้าไดร้บัการพฒันาอย่างดกีบัสวนสาธารณะโรงแรมรา้นอาหารรา้นค้า

พพิธิภณัฑแ์ละเรอืประวตัศิาสตร ์

 อนุสรณ์สถานแห่งชาต ิFort McHenry 

 

 

 

 

เสรจ็สมบูรณ์ในปี ค .ศ . 1803 เพื่อป้องกนัทางเขา้ท่าเรอืทีวุ่่นวายของเมอืงบลัตมิอรป้์อม McHenry กลายเป็นไอคอนระดบัชาติ

หลงัจากประสบความส าเรจ็ในการโจมต ี24 ชัว่โมงโดยชาวองักฤษในปีพ  .ศ . 2357 ป้อมปราการทีช่่วยกนัรกัษาบลัตมิอรจ์าก

การยดึครองและเป็นแรงบนัดาลใจให้กบัฟรานซสิสกอ็ตคยี ์การโจมตกีารเขยีน แบนเนอร ์Star Spangled.  

 เมอืงโอเชยีน 

 

 

 

เมอืงโอเชยีนชายหาดทีไ่ดร้บัความนิยมมากทีสุ่ดแห่งหน่ึงของชายฝัง่มหาสมุทรแอตแลนตกิ Ocean City มชีายหาดสาธารณะ 
10 ไมล์และมทีางเดนิไมแ้บบคลาสสกิสามไมลซ์ึง่ไดร้บัการยกย่องว่าเป็นประเทศทีด่ทีีสุ่ด ไปตามเสน้ทางเดนิเล่นยอดนิยมน้ี 
ไดแ้ก่ รา้นคา้, ชงิชา้สวรรค,์ รถไฟเหาะตลีงักา, และซุม้ขายอาหารทีม่ตีัง้แต่ไก่ทอด Delmarva ทีม่ชีื่อเสยีงและเคก้ป ู
Chesapeake Bay ไปจนถงึขนมเคก้น ้าเคม็และเคก้ร้อนรถรางน าผูเ้ขา้ชมระหว่างสถานทีท่่องเทีย่วและบนชายหาดเป็น
คอนเสริต์ฟรภีาพยนตรแ์ละกจิกรรมยามค ่าอื่น ๆ เป็นประจ า  
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ต ำแหน่งงำนท่ี TURF VALLEY RESORT รบัสมคัร 

Position  

 Culinary 

Number of position 

 3 

Responsibilities 
 Set up workstations with all needed ingredients and cooking equipment 
 Prepare ingredients to use in cooking (chopping and peeling vegetables, cutting meat etc.) 
 Cook food in various utensils or grillers 
 Check food while cooking to stir or turn 
 Ensure great presentation by dressing dishes before they are served 
 Keep a sanitized and orderly environment in the kitchen 
 Ensure all food and other items are stored properly 
 Check quality of ingredients 
 Monitor stock and place orders when there are shortages  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Start Date :  * ASAP* 

Pay rate :  $13-14/hr, subsidized housing 

 

https://dict.longdo.com/search/%2Aas+soon+as+possible%2A
https://dict.longdo.com/search/%2Aas+soon+as+possible%2A
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What is “Internship & Trainee in USA”? 

 โครงการฝึกงาน โดยเอน็จิเนียสฯ  ด าเนินโครงการดา้นอาสาสมคัรร่วมกบัมูลนิธิทางการศึกษาท่ี

ไม่แสวงหาก าไร (Non-Profit Organization) ในประเทศสหรัฐอเมริกา โดยผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการจะถื อ

ครองวีซ่าประเภท J-1 (Internship/Trainee Program) โครงการฝึกงาน เปิดโอกาสใหน้กัศึกษ า

หรือบญัฑิตสาขาการจดัการครัวและภตัตาคาร, สาขาการจดัการโรงแรม , คหกรรมศาสตร์ หรือสาขา

อ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้งและบุคคลทัว่ไป ไดฝึ้กงานตามสาขาท่ีเรียนจบมา  หรือผูท่ี้มีประสบการณ์ตามสายงาน 5 

ปีข้ึนไป เป็นระยะเวลา 12 เดือน (ส าหรับ Internship) และ 18 – 12 เดือน (ส าหรับ Trainee) เพ่ือเป็นการ

เตรียมความพร้อมก่อนการเข้าสูโ่ลกของการทํางาน และเพิ่มประสบการณ์การทํางานให้กบันกัเรียน 

รวมทัง้เปิดโอกาสการเรียนรู้วฒันธรรมและวสิยัทศัน์ในการทํางานร่วมกบเพ่ือนร่วมงานจากนานา

ประเทศ 

Internship & Trainee เป็นโครงการท่ีเกิดจากความร่วมมือกนัระหว่างบริษทั ตวัแทนใน
ประเทศไทย องคก์รกลางในประเทศสหรัฐอเมริกา และส านกักิจการเพื่อการศึกษาและวฒันธรรมของ

ประเทศสหรัฐอเมริกา (U.S.Educational & Cultural Affairs Bureau) ซ่ึงอยูภ่ายใตก้ารควบคุมดูแลของ

รัฐบาลสหรัฐ (U.S. Department of State) 
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วตัถุประสงค์ของโครงการ 

1. เพื่อเพิ่มโอกาสในการเรียนรู้ และพฒันาศกัยภาพของเยาวชนไทย ในตลาดสากลและประชาคม 
ASEAN 

2. เพื่อแลกเปล่ียนวฒันธรรมและเทคนิคความรู้ ในสายงานจากเพื่อนร่วมงานหลากหลายประเทศ 

3. เพื่อส่งเสริมประสบการณ์การเรียนรู้ และการท างานแบบสากล ในองคก์รชั้นน าของประเทศ
สหรัฐอเมริกา 

4. เพื่อเป็นส่วนหน่ึงของตวัแทนจากประเทศไทย ในการน าเสนอและเผยแพร่ขนบธรรมเนียมท่ีดี
ของไทย ใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแก่นานาประเทศทัว่โลก 

5. เพื่อโอกาสการท างานในอนาคต และพิจารณาคดัเลือกเขา้ท างานในหน่วยงานนั้นหลงัส้ินสุด
โครงการ 

** หมายเหตุ ** 

 โครงการนี้วัตถุประสงค์ทางการศึกษาที่เน้นการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมแต่เพียงเท่าน้ัน มิใช่การจัดหา

งานในตลาดแรงงาน รายได้ที่ได้จากการท างานถือเป็นเพียงผลพลอยได้จากการเข้าร่วมโครงการ มิใช่

วัตถุประสงค์หลักในการเข้าร่วมโครงการ 

 ผู้ที่ได้รับคดัเลือกเข้าร่วมโครงการไป Internship & Trainee จะสามารถท างานและเดินทางท่องเที่ยว
ในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างถูกต้องตามกฎหมายในระยะเวลาและเงื่อนไขที่ก าหนดเท่าน้ัน  

 
 

 
 
 



 
 

4 
 

Engenius International 

 96, 98 Chula 48 Wangmai, Phatumwan, Bangkok 10330 
Tel .02-117-4742 

ส่ิงที่จะได้รับเมื่อสมัครเข้าร่วมโครงการ Internship & Trainee 

1. ผูท่ี้เขา้ร่วมโครงการ จะไดรั้บวีซ่าประเภท (J–1 Internship/Trainee Program)  

2. ไดร่้วมท างานในโรงแรมชั้นน า หน่วยงาน หรือบริษทัท่ีมีช่ือเสียงในประเทศอเมริกาเป็น 

ระยะเวลา 12 – 18 เดือน   

3. ไดรั้บค่าตอบแทนระหว่างการฝึกงาน $10.00 - $17.00 ต่อชัว่โมง จ านวน  + 40–32 ชัว่โมง  

ต่อสัปดาห์ (ข้ึนอยูก่บันายจา้ง)  

4. ไดรั้บการสนบัสนุนเร่ืองท่ีพกัในราคาของสวสัดิการพนกังาน 

5. ไดรั้บสิทธิประกนัสุขภาพและอุบติัเหตุเบ้ืองตน้ตลอดระยะเวลาโครงการ 

6. เม่ือจบโครงการแลว้ยงัสามารถท่องเท่ียวต่อในประเทศสหรัฐอเมริกาไดอี้ก  เดือน 1  

7. ไดรั้บประสบการณ์การท างานในต่างประเทศตามสาขาท่ีจบการศึกษาและไดฝึ้กทกัษะ
ภาษาองักฤษท่ีใชใ้นสายงานดา้นอุตสาหกรรมการบริการ 

8. ไดมี้โอกาสเรียนรู้ วฒันธรรมของชาวอเมริกา 

9. ไดเ้พิ่มทกัษะและพฒันะตนเองใหมี้ความเป็นมืออาชีพ เพื่อเป็นแนวทางในการประกอบอาชีพ
ในอนาคต 
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คุณสมบัติผู้เข้าร่วมโครงการ 

Internship 
1. อายไุม่เกิน 34 ปี 
2. ก าลงัศึกษาระดบัปริญญาตรี/ปริญญาโท หรือส าเร็จการศึกษาไม่เกิน 1 ปี ในสาขาวิชาท่ีตอ้งการ

ไปฝึกงาน (นบัถึงวนัเขา้สัมภาษณ์วีซ่า) 
3. สามารถเขา้ร่วมโครงการระยะเวลา 12 เดือนได ้

Trainee 
1. อายไุม่เกิน 34 ปี 
2. จบการศึกษาตั้งแต่ 1 ปี ข้ึนไป และมีประสบการณ์การท างานในสาขาท่ีตอ้งการฝึกงานอยา่งนอ้ย 

1 ปี หรือหากจบไม่ตรงกบัสาขาท่ีตอ้งการฝึกงาน ตอ้งมีประสบการณ์ท างานในสาขาดงักล่าว
อยา่งนอ้ย 5 ปี 

3. สามารถเขา้ร่วมโครงการระยะเวลา 12 -18 เดือนได ้
 

คุณสมบัติอืน่ๆ 
 มีทกัษะภาษาองักฤษในระดบัท่ีสามารถส่ือสารไดพ้อสมควร 
 มีทศันคติต่อการท างานท่ีดี และมนุษยสัมพนัธ์ดี สามารถปรับตวัใหเ้ขา้กบัผูอ่ื้นได ้
 มีความเขา้ใจท่ีถูกตอ้งในวตัถุประสงคข์องการเขา้ร่วมโครงการ 
 มีความรับผดิชอบต่องานท่ีไดรั้บมอบหมาย และมีความพร้อมในการแกไ้ขปัญหาเฉพาะหนา้ 
 สามารถรับมือกบัความเปล่ียนแปลงรอบตวั อนัเน่ืองมาจากความแตกต่างทางสังคม วฒันธรรม 

และส่ิงแวดลอ้มรอบขา้งได ้
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เอกสารในการประกอบการสมคัร 

1. Application Form จากบริษทั Engenius International 

2. ส าเนาหนงัสือเดินทาง (Passport) ท่ีมีอายกุารใชง้านไม่ต ่ากว่า 6 เดือนนบัจากวนัเดินทาง  

3. ใบแสดงผลการเรียน และใบรับรองการจบศึกษา 

4. ใบรับรองการท างาน (ส าหรับผูท่ี้ท  างานแลว้) 

 

ขั้นตอนการสมคัรเข้าร่วมโครงการ 
1. ผูส้มคัรท าการสมคัรและส่งใบสมคัรใหก้บัทาง Engenius และนดัหมายเพื่อทดสอบวดัระดบั

ภาษาองักฤษกบัเรา (นดัสัมภาษณ์ท่ีออฟฟิศหรือสัมภาษณ์ทางโทรศพัท์) 
2. นดัสอบสัมภาษณ์ภาษาองักฤษกบัเจา้หนา้ท่ีโครงการ 
3. ผูส้มคัรเตรียมส่งเอกสารการสมคัรใหก้บัทาง Engenius (เจา้หนา้ท่ีโครงการจะแนะน าการกรอก

และการเตรียมเอกสารให)้ 
4. รอผลการพิจารณาจากนายจา้ง  
5. หลงัจากไดรั้บการตอบรับจากนายจา้งแลว้ ด าเนินการขอเอกสาร DS-2019 จากองคก์ร และรอ

ใหท้างองคก์รจดัส่งเอกสาร DS-2019 มาท่ีประเทศไทย 
6. ด าเนินการขอวีซ่า (เจา้หนา้โครงการใหค้  าแนะน าในการด าเนินการขอวีซ่า และเตรียมเอกสาร) 
7. หลงัจากวีซ่าไดรั้บอนุมติั ผูส้มคัรเขา้ร่วมการปฐมนิเทศก่อนเดินทาง Pre-departure Orientation 
8. ออกเดินทางไปประเทศสหรัฐอเมริกา 
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เอกสารส าหรับการยื่นขอวีซ่า (เตรียมหลงัจากการสมัคร) 
เอกสารส่วนตัวของผู้สมัครต้องเตรียม ได้แก่ 

- รูปถ่ายสี พื้นหลงัขาว ขนาด 5×5 เซนติเมตร เห็นใบหู ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน 1 รูป (แจง้ทางร้านวา่ถ่ายรูปวซ่ีาอเมริกา) 

- หนงัสือเดินทางตวัจริงทุกเล่ม 

- ส าเนาหนงัสือเดินทาง, ประวตัิการเดินทาง 

- ส าเนาบตัรประชาชน 

- ส าเนาทะเบียนบา้น 

- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ (ถา้มี)  

- หลกัฐานการศึกษา (Transcript) ตวัจริง / ส าเนา 

- หนงัสือรับรองการท างานที่บริษทัออกใหเ้ป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง (ควรออกเอกสารไม่เกิน 1 เดือนก่อนยืน่วซ่ีา) 

เอกสารของผู้สปอตเซอร์ ได้แก่ 

- ส าเนาบตัรประชาชน  

- ส าเนาทะเบียนบา้น  

- ส าเนาใบเปล่ียนช่ือ (ถา้มี)  

- Bank Statement ยอ้นหลงั 6 เดือน ยอดสุดทา้ยไม่ควรต ่ากวา่ 250,000 บาท  

- Bank guarantee ที่ทางธนาคารออกใหส้รุปเป็นยอดเดียวมาตรงกบั Statement ค่าเงินเป็น USD 

- หนงัสือรับรองการท างานที่บริษทัออกใหเ้ป็นภาษาองักฤษ ตวัจริง (ควรออกเอกสารไม่เกิน 1 เดือนก่อนยืน่วซ่ีา) 

- กรณีเป็นเจา้ของกิจการ ใหใ้ชใ้บจดทะเบียนการคา้ หรือ นามบตัร และ รูปถ่ายกิจการ 

 

** เอกสารที่เป็นส าเนาทุกแผ่น ให้เจ้าของเอกสารเซ็นต์รับรองส าเนาถูกต้อง ส าหรับผู้เดินทางเองให้เซ็นต์ 

ลายเซ็นตามหน้าพาสปอรต์นะคะ ** 

** ไม่ต้องเซ็นต์ลงในแบงค์สเตทเม้นท์นะคะ ** 

 

 

 


