โครงการ Working Holiday Scheme (WHS) ไทย – นิวซีแลนด์
****************************

1. ทีม่ าของโครงการ
ด้วยรัฐบาลไทยและรัฐบาลนิ วซี แลนด์ ได้จดั ทาข้อตกลงร่ วมกันเมื่อปี พ.ศ.2548 ในการ
จัดทาโครงการตรวจลงตราการทางานและท่องเที่ยวไทย – นิวซี แลนด์ ภายใต้ขอ้ ตกลง Working Holiday
Scheme เพื่อเปิ ดโอกาสให้เยาวชนไทย อายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถเดิ นทางไปศึ กษา ท่องเที่ยวและ
ทางานได้เป็ นการชัว่ คราวในขณะอยูใ่ นประเทศนิ วซี แลนด์ โครงการนี้ จะเสริ มสร้างให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการได้
เรี ย นรู ้ สิ่ ง ใหม่ ๆ เปิ ดโลกทัศ น์ สามารถปรั บ ตัว และเข้า ใจในวัฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า ง ได้ฝึ กการใช้ชี วิ ต
อยู่ร่วมกับผูอ้ ื่นในต่างประเทศ ได้ฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ ได้มีประสบการณ์ การทางานในต่างประเทศ
โดยกาหนดจานวนให้ผเู้ ข้าร่ วมโครงการ Working Holiday Scheme ไทย - นิวซีแลนด์ ปี ละ 100 คน

2. คุณสมบัติ
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

ผูท้ ี่สมัครเข้าร่ วมโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
มีสัญชาติไทย
มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี (อายุยงั ไม่เกิน 31 ปี บริ บูรณ์ ณ วันที่ยนื่ ขอวีซ่า
กับสถานเอกอัครราชทูตนิวซี แลนด์ประจาประเทศไทย)
ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผตู ้ ิดตาม)
สาเร็ จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
มีหลักฐานทางการเงินเป็ นบัญชีออมทรัพย์ (ของผูส้ มัครเอง) จานวน 7,000 ดอลลาร์
นิวซีแลนด์
มีความประพฤติและสุ ขภาพดี

เมื่ อได้รับการตรวจลงตราแล้ว ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการฯ จะต้องปฏิ บตั ิ ตามกฎหมายนิ วซี แลนด์
สามารถทางานที่ถูกกฎหมายได้ทุกประเภท ยกเว้นธุ รกิจบริ การทางเพศ โดยต้องเสี ยภาษีเงินได้และต้องไม่
ทางานกับนายจ้างคนหนึ่งคนใดเกินกว่า 3 เดือน และเข้ารับการศึกษาอบรมได้ไม่เกิน 3 เดือน เยาวชนไทยที่
สนใจสมัครเข้าร่ วมโครงการฯ สามารถดูขอ้ มูลเพิ่มเติม ได้ที่เว็บไซต์ของสถานทูตเอกอัครราชทูตนิ วซี แลนด์ ประจา
ประเทศไทย หรื อ www.immigration.govt.nz

3. หลักฐานประกอบการขอหนังสื อรับรองคุณสมบัติ
ตามข้อตกลงของโครงการฯ ผูส้ มัครที่ จะยื่นขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตนิ วซี แลนด์
ประจาประเทศไทย จะต้องแนบหลักฐาน หนังสื อรับรองคุ ณสมบัติ ซึ่ งออกให้โดยกรมกิ จการเด็ก และ
เยาวชน (ดย.) กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมัน่ คงของมนุ ษย์ ทั้งนี้ การสมัครขอรับหนังสื อรับรอง
คุณสมบัติดงั กล่าว ผูส้ มัครจะต้องยืน่ แสดงเอกสารสาคัญ ดังนี้
1. ใบสมัคร (พิมพ์มาจากการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์)
2. ปริ ญญาบัตรหรื อหนังสื อรับรองการสาเร็ จการศึกษาระดับปริ ญญาตรี ฉบับจริ ง พร้อม
สาเนา 1 ชุด โดยเอกสารต้องออกก่อนวันที่เปิ ดรับสมัครออนไลน์
3. ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริ ง พร้อมสาเนา 1 ชุด
4. หนังสื อเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่นอ้ ยกว่า 6 เดือน ฉบับจริ ง พร้อมสาเนา 1 ชุด
5. บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริ ง พร้อมสาเนา 1 ชุด
6. ทะเบียนบ้าน ฉบับจริ ง พร้อมสาเนา 1 ชุด
7. หลักฐานเกี่ ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยต้องแนบหลักฐาน
อย่างหนึ่งอย่างใด คือ
1) ผลการสอบ IELTS (ประเภทใดก็ได้) เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 4.5 มีอายุไม่เกิน 2* ปี หรือ
2) ใบรั บ รองหรื อประกาศนี ย บัตรที่ แสดงว่าได้สาเร็ จการศึ ก ษาระดับ อุ ดมศึ กษาที่ มี
ระยะเวลา 2 ปี (Post-secondary qualification of 2 years full – time study) จาก
สถาบันการศึกษาที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน
3) หลักฐานการจบระดับประถมศึกษา (Primary) และมัธยมศึกษาตอนต้น (3 years of
secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน หรื อ
4) หลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 ปี (5 years of secondary education)
จากโรงเรี ยนที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน
8. หลัก ฐานทางการเงิ น ซึ่ งเป็ นบัญ ชี ออมทรั พ ย์ (ของผูส้ มัครเอง) จานวน 7,000 ดอลลาร์
นิ วซี แลนด์ เป็ น Bank Statement หรื อใบรับรองทางการเงินของบัญชี เงินฝากจาก
ธนาคาร
9. แผนการเดิ นทางโดยคร่ าว ๆ และประเภทงานที่ สนใจจะท าระหว่างอยู่ในประเทศ
นิวซีแลนด์ (เขียนสรุ ปไม่เกิน 1 หน้า เป็ นภาษาไทยหรื ออังกฤษ)
10. บันทึกข้อตกลงที่ผปู้ กครองลงนามเรี ยบร้อยแล้ว (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก
เว็บไซต์ภายหลังจากการสมัครผ่านระบบออนไลน์)
11. สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชนของผูป้ กครอง
*ผลสอบทางภาษาต้องออกก่อนวันที่เปิ ดรับสมัคร 29 พฤษภาคม 2560 และต้อง
ยังไม่หมดอายุ ณ วันที่ยนื่ เอกสาร (10 มิถุนายน 2560)

หมายเหตุ

1. ให้ นาหลักฐานฉบับจริง พร้ อมสาเนาและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาทุกฉบับมายืน่
พร้ อมเอกสารอืน่ ๆ (ยกเว้นทะเบียนบ้ าน และบัตรประจาประชาชนของผู้ปกครอง
หากไม่ สามารถยืน่ ฉบับจริง อนุโลมให้ ใช้ สาเนาแทน พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง)
2. เอกสารหลักฐานประกอบการขอวีซ่าอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของ
สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจาประเทศไทย ทั้งนี้ ขอให้ ตรวจสอบ
รายละเอียดข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ทางเว็บไซต์ http://www.immigrtion.govt.nz
http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/workingholiday/thailandwhs.htm

4. กระบวนการและขั้นตอนการรับสมัคร
4.1 ก า ร ส มั ค ร โ ด ย ผ่ า น ร ะ บ บ อ อ น ไ ล น์ (Online) ท า ง เ ว็ บ ไ ซ ต์ ข อ ง ด ย .
http://dcy.go.th/webnew/main/ ในวัน ที่ 29 พฤษภาคม 2560 โดยจะเปิ ดระบบให้บริ ก ารในวันที่ 29
พฤษภาคม 2560 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้ หากมีผ้ สู มัครครบเต็มจานวนทีก่ าหนด ระบบจะปิ ดทาการรับสมัครทันที
4.2 จานวนที่เปิ ดรั บสมัคร ในปี 2560 ดย. จะดาเนิ นการรับสมัครออนไลน์และออกหนังสื อ
รับรอง จานวน 150 คน โดยกาหนดให้
 ผูส้ มัครออนไลน์ในลาดับที่ 1 - 150 จะต้องมายื่นเอกสารที่ ดย. ในวันที่ 10 มิถุนายน
2560 เท่านั้น
 ผูส้ มัครออนไลน์ ใ นลาดับที่ 1 - 150 ที่ มีเอกสารถูก ต้อง ครบถ้วน จะได้รับหนังสื อ
รับรอง และจะมีอายุใช้งานระหว่างวันที่ 1 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม 2560
4.3 เอกสารประกอบการสมัครระบบ Online
ในการกรอกใบสมัครผ่านระบบออนไลน์ ผูส้ มัครควรเตรี ยมพร้อมข้อมูลส่ วนตัว ดังนี้
1) เลขประจาตัวประชาชน
2) ชื่อ-สกุล (ภาษาไทยและอังกฤษ)
3) วัน เดือน ปี เกิด
4) ที่อยูต่ ามบัตรประชาชน
5) ที่อยูท่ ี่ติดต่อได้สะดวก พร้อม เบอร์ โทรศัพท์มือถือ และe-mail address
6) ข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
7) ข้อมูลบุคคลติดต่อในกรณี ฉุกเฉิ น
4.4 วิธีการเข้ าสู่ ระบบ Online
ผ่านทางเว็บไซต์ ของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)

4.5 การยืน่ เอกสาร
1) ใบสมัครที่กรอกข้อมูลเรี ยบร้อยแล้ว โดยพิมพ์ออกมาจากการสมัครทางออนไลน์
2) บันทึกข้อตกลงที่ดาวโหลดไฟล์จากในเว็บไซต์ ดย. พร้อมลงลายมือชื่อของผูส้ มัคร
ผูป้ กครอง และพยาน
3) เอกสารและหลักฐาน ตามที่ระบุในข้ อ 3 ใช้ฉบับจริ งพร้อมสาเนา และรับรองสาเนาทุกฉบับ
4) กรณี การมอบอานาจให้ผูอ้ ื่ นมายื่นเอกสารแทนนั้น สามารถทาได้ ในกรณี ที่เกิ ดเหตุ
ฉุ กเฉิ น และมีเอกสารรับรองมายื่นประกอบ ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ ใบแจ้งความ และหนังสื อรับรองจาก
หน่วยงาน เท่านั้น ทั้งนี้หากเอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง และผูม้ ายื่นเอกสารแทนไม่สามารถชี้ แจงเพิ่มเติมได้
ถือเป็ นสิ ทธ์ ขาดของเจ้ าหน้ าทีใ่ นการพิจารณาออกหนังสื อรับรอง
4.6 การรับหนังสื อรับรองคุณสมบัติ
1) กาหนดรับหนังสื อรับรอง วันที่ 3 - 30 กรกฎาคม 2560
2) แสดงหลักฐานบัตรประจาตัวประชาชน
3) กรณี ให้ผมู้ ารับแทน ต้องทาหนังสื อมอบอานาจ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัว
ประชาชนของผูส้ มัครและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูร้ ับมอบอานาจ
4) ลงลายมือชื่อรับหนังสื อรับรองไว้เป็ นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ ดย.

5. หลักฐานประกอบการยื่นขอตรวจลงตราหนังสื อเดินทาง (วีซ่า) ประเภท Working Holiday
Scheme กับสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจาประเทศไทย
ผูส้ มัครจะต้องทาการยื่นขอวีซ่าออนไลน์ของรัฐบาลนิ วซี แลนด์ ในวันที่ 20 กรกฎาคม 2560
เวลา 10.00 น. (ตามเวลาในประเทศนิวซีแลนด์) โดยภายหลังการยืน่ ขอวีซ่าออนไลน์ ผูส้ มัครจะได้รับข้อมูล
การตอบกลับจากสถานทูตฯ ทางe-mail พร้ อมแจ้งรายละเอี ยดเอกสารต่างๆ ที่ ตอ้ งยื่น การสมัครขอวีซ่า
สามารถสามารถดูรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์
http://www.immigration.govt.nz/migrant/stream/work/workingholiday/thailandwhs.htm
รายละเอียดเกี่ยวกับเอกสาร ที่ตอ้ งยืน่ ประกอบการขอวีซ่า มีดงั นี้
1. หนังสื อรับรองคุณสมบัติจาก ดย. (ฉบับจริ ง)
2. หนังสื อเดินทาง (Passport) มีอายุการใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
3. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
4. สาเนาทะเบียนบ้าน
5. หลักฐานการเงิ นของผูเ้ ดิ นทางไม่น้อยกว่า 7,000 ดอลลาร์ นิวซี แลนด์ หรื อใบรับรองทาง
การเงิน หรื อ Bank Statement
6. ค่าธรรมเนียมตรวจลงตราหนังสื อเดินทาง (วีซ่า)

7. แบบฟอร์มผลการตรวจวัณโรค (INZ 1096) ที่มีอายุไม่เกิน 3 เดือน จากโรงพยาบาลที่ได้รับ
การยอมรับจากสถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจาประเทศไทย
8. หลัก ฐานเกี่ ย วกับ ทัก ษะการใช้ภ าษาอัง กฤษอยู่ใ นระดับ ใช้ง านได้ โดยแนบหลัก ฐาน
อย่างหนึ่งอย่างใด คือ
1) ผลการสอบ IELTS ไม่ต่ากว่า 4.5 มีอายุไม่เกิน 2 ปี หรื อ
2) ใบรับรองหรื อประกาศนียบัตร ที่แสดงว่าได้สาเร็ จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มี
ระยะเวลา 2 ปี (Post-secondary qualification of 2 years full – time study) จากสถาบัน
การศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน หรือ
3) หลักฐานการจบระดับประถมศึกษา (Primary) และมัธยมศึกษาตอนต้น (3 years of
secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน หรื อ
4) หลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 ปี (5 years of secondary education)
จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน
9. เอกสารทางการศึกษา ได้แก่ ปริ ญญาบัตรและ Transcript
10. ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองตลอดระยะเวลาของการพักอาศัย
ในประเทศนิวซีแลนด์ ทั้งการเดินทาง ค่าครองชีพ และการมีประกันสุ ขภาพ ต้องหาที่พกั
และสมัครงานด้วยตนเอง สามารถท่องเที่ยวสลับกับการทางาน และทางานกับนายจ้าง
คนเดียวกันได้ ไม่เกิน 3 เดือน ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนงานหรื อเดินทางท่องเที่ยว
11. เมื่อได้รับวีซ่าแล้ว ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการจะต้องปฏิบตั ิตามกฎหมายของประเทศนิวซีแลนด์
สามารถทางานที่ถูกกฎหมายได้ทุกประเภท ยกเว้นธุ รกิจบริ การทางเพศ รวมทั้งต้อง
เสี ยภาษีเงินได้
12. การทาประกันสุ ขภาพที่จะคุม้ ครองตลอดระยะเวลาที่อยูน่ ิวซี แลนด์ (เมื่อได้ รับอนุมัติวซี ่ าแล้ วเท่ านั้น)
หมายเหตุ 1. เอกสารที่ใช้ประกอบการยื่นขอวีซ่า ที่เป็ นภาษาไทย ไม่ตอ้ งแปลเป็ นภาษาอังกฤษ ยกเว้น
แต่ กรณี ที่สถานทูตนิวซีแลนด์ ประจาประเทศไทย ขอเพิม่ เติม
2. เอกสารหลัก ฐานประกอบการยื่ น ขอวี ซ่ า ให้ เ ป็ นไปตามเงื่ อ นไขและข้อ ก าหนดของ
สถานเอกอัครราชทูตนิ วซี แลนด์ ประจาประเทศไทย ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียด
เพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.immigrtion.govt.nz
3. สถานที่ติดต่อ สถานเอกอัครราชทูตนิวซีแลนด์ ประจาประเทศไทย
ชั้น 15 อาคารเอ็มไทยทาวเวอร์ ออลซี ซนั่ เพลส 87 ถนนวิทยุ เขตปทุมวัน กรุ งเทพฯ 10330
Tel: +66 2 254 2530 Fax: +66 2 253 9045 หรื อ 253 0249
E-mail: info@newzealandembassybkk.com

คาเตือน
1. ห้ามทาการสมัครเข้าร่ วมโครงการผ่านบริ ษทั นายหน้าที่รับเป็ นตัวกลางทาการสมัครและ/
หรื อจัดหาที่อยูใ่ ห้เด็ดขาด เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและอาจทาให้ไม่ได้รับวีซ่า
รวมทั้งอาจตกเป็ นเหยือ่ ของกลุ่มมิจฉาชี พได้
2. วีซ่าประเภทนี้ มิใช่วซี ่าเพื่อการทางาน ดังนั้น หากพบว่าทางานประจา ณ ที่ใดเกินกว่า 3เดือน
จะถือว่าได้กระทาผิดกฎหมาย อาจถูกเพิกถอนวีซ่าและถูกส่ งกลับ
หากมีข้อสงสั ยใด ๆ สามารถติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ในวันและเวลาราชการที่
กลุ่มการแลกเปลีย่ นระหว่ างประเทศ
กองส่ งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสั น เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
โทร./โทรสาร 0 2651 6534
(ในวันและเวลาราชการ)
-------------------------------------------31/01/2017
อ้างอิง: http://www.immigration.govt.nz/ www.greatsights.co.nz
www.newzealand.com/ Chadarat Changtong/ Nilobon

