โครงการ Work and Holiday Visa (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย
****************************

1. ทีม่ าของโครงการ
ด้วยรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย ได้จดั ทาข้อตกลงร่ วมกันเมื่อปี พ.ศ. 2548 ในการ
จัดทาโครงการตรวจลงตราหนังสื อเดิ นทางการทางาน และท่องเที่ ยวไทย – ออสเตรเลี ย ภายใต้ขอ้ ตกลง
“Work and Holiday Visa” เพื่อเปิ ดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถที่จะเดินทางไป
ศึกษา ท่องเที่ยว และทางานได้เป็ นการชัว่ คราวในขณะอยูใ่ นประเทศออสเตรเลี ย โครงการนี้ จะเสริ มสร้าง
ให้ผเู ้ ข้าร่ วมโครงการได้เรี ยนรู ้สิ่งใหม่ ๆ เปิ ดโลกทัศน์ สามารถปรับตัวและเข้าใจในวัฒนธรรมที่แตกต่าง
ฝึ กการใช้ชีวิตอยู่ร่วมกับผูอ้ ื่ นในต่างประเทศ และฝึ กฝนการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีประสบการณ์ การ
ทางานในต่างประเทศ โดยกาหนดจานวนให้เยาวชนไทยเข้าร่ วมโครงการ Work and Holiday Visa ไทย ออสเตรเลีย ปี ละ 500 คน

2. คุณสมบัติ
ผูท้ ี่สมัครเข้าร่ วมโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
1. มีสัญชาติไทย
2. มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี (อายุยงั ไม่เกิ น 31 ปี บริ บูรณ์ ณ วันที่ ยื่นขอวีซ่ากับสถาน
เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย)
3. สาเร็ จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริ ญญาตรี ข้ ึนไป
4. มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
5. ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผตู ้ ิดตาม)
6. มีหลักฐานทางการเงินเป็ นบัญชีออมทรัพย์ (ของผูส้ มัครเอง) จานวน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
7. มีความประพฤติและสุ ขภาพดี

3. หลักฐานการยืน่ ขอหนังสื อรับรองคุณสมบัตจิ าก ดย.
ตามข้อตกลงของโครงการฯ ผูท้ ี่จะยื่นขอวีซ่าจากสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจา
ประเทศไทย จะต้องแนบหลักฐาน หนังสื อรับรองคุณสมบัติ ซึ่ งออกให้โดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
กระทรวงการพัฒนาสั ง คมและความมั่นคงของมนุ ษ ย์ ทั้ง นี้ การสมัค รขอรั บ หนัง สื อ รั บ รองคุ ณสมบัติ
ดังกล่าว 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) ไม่ต่ากว่า 4.5 ในทุกทักษะ
มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ
2) ผลการสอบ TOEFL ระดับคะแนน มีอายุไม่เกิน 1 ปี
- 133 on a computer based test
- 450 on a paper based test
- 45 – 46 on an internet-based test
หรือ

3) ใบรับรอง หรื อประกาศนี ยบัตรที่แสดงว่าได้สาเร็ จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มี
ระยะเวลา 2 ปี จากสถาบันการศึ ก ษาที่ มี ก ารใช้ภ าษาอังกฤษเป็ นสื่ อ การเรี ย น
การสอน หรือ
4) หลักฐานการจบระดับประถมศึก ษา (Primary) และมัธยมศึ กษา (3 years of
secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่ มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อการเรี ยน
การสอน หรือ
5) หลัก ฐานที่ แสดงว่า ได้ศึก ษาระดับมัธยมศึ กษา 5 ปี (5 years of secondary
education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน หรือ
6) สาเร็ จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสู ตร 1 ปี ในระดับปริ ญญาบัตรหรื อ
ประกาศนียบัตร
ผลสอบทางภาษาต้องออกก่อนวันที่เปิ ดรับสมัคร 2 มิถุนายน 2560 และต้องยังไม่
หมดอายุ ณ วันที่ยนื่ เอกสาร (10 มิถุนายน 2560)
8. หลักฐานทางการเงินซึ่งเป็ นบัญชีออมทรัพย์ของผูเ้ ดินทาง) ไม่นอ้ ยกว่า 5,000 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย เป็ น Bank Statement หรื อใบรับรองทางการเงินของบัญชีเงินฝาก
จากธนาคาร โดยชื่อบัญชีจะต้องเป็ นชื่อของผูเ้ ดินทางเท่านั้น
9. แผนการเดินทางโดยคร่ าว ๆ และประเภทงานที่สนใจจะทาระหว่างอยูใ่ นออสเตรเลีย
(เขียนสรุ ปไม่เกิน 1 หน้า เป็ นภาษาไทยหรื ออังกฤษ)
10. บันทึกข้อตกลงที่ผปู้ กครองลงนามเรี ยบร้อยแล้ว (สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มจาก
เว็บไซต์ภายหลังจากสมัครผ่านระบบออนไลน์)
11. สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชนของผูป้ กครอง
หมายเหตุ

1. ให้ นาหลักฐานฉบับจริง พร้ อมสาเนาและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาทุกฉบับมายืน่
พร้ อมเอกสารอืน่ ๆ (ยกเว้ นทะเบียนบ้ าน และบัตรประจาประชาชนของผู้ปกครอง
หากไม่ สามารถยืน่ ฉบับจริง อนุโลมให้ ใช้ สาเนาแทน พร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง)
2. เอกสารหลักฐานประกอบการขอวีซ่าอืน่ ๆ ให้ เป็ นไปตามข้ อกาหนดและเงื่อนไขของ
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย ทั้งนี้ ขอให้ ตรวจสอบ
รายละเอียดข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ทางเว็บไซต์
http://www.thailand.embassy.gov.au/bkok/Visas_and_Migration.html

4. วิธีการ/ขั้นตอนการรับสมัคร
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/ ในวันที่ 2 มิถุนายน 2560 โดยระบบจะเปิ ดให้บริ การในวันที่ 2 มิถุนายน
2560 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้ หากมีผ้ สู มัครครบเต็มจานวนทีก่ าหนดระบบจะปิ ดทาการรับสมัครทันที

4.2 จานวนที่เปิ ดรั บสมัคร ในปี 2560 ดย. จะดาเนิ นการเปิ ดรับสมัครผ่านระบบออนไลน์
จานวน 800 คน และออกหนังสื อรับรองฯ จานวน 500 คน โดยกาหนดให้
 ผูส้ มัครออนไลน์ได้ลาดับที่ 1 - 300* จะต้องมายืน่ เอกสารที่ ดย. ด้วยตนเอง
ในวันที่ 10 มิถุนายน 2560 เท่านั้น (เลขที่สมัครจะปรากฏบนใบสมัคร)
 ผูส้ มัครออนไลน์ได้ลาดับที่ 301 - 500* จะต้องมายืน่ เอกสารที่ ดย. ด้วยตนเอง
ในวันที่ 11 มิถุนายน 2560 เท่านั้น (เลขที่สมัครจะปรากฏบนใบสมัคร)
 ผูส้ มัครที่ได้ลาดับสารอง 501 - 550* จะต้องมายืน่ เอกสารที่ ดย. ด้วยตนเอง
ในวันที่ 11 มิถุนายน 2560 เท่านั้น (เลขที่สมัครจะปรากฏบนใบสมัคร)
ในกรณี ที่มีผสู้ มัครลาดับที่ 1 - 500 สละสิ ทธิ์ หรื อคุณสมบัติไม่ครบถ้วน ผูส้ มัครลาดับ
ที่ 501 - 550 จะถูกเลื่อนขึ้นมาเป็ นตัวจริ งตามลาดับ
 ผูส้ มัครที่ได้ลาดับสารอง 551 - 800* เป็ นผูข้ ้ ึนทะเบียนลาดับสารอง จะต้องรอประกาศ
จากทาง ดย. ในการขอเรี ยกตรวจเอกสาร โดย ดย. จะประกาศเรี ยกตรวจเอกสารผ่าน
ทางเว็บไซต์ ในกรณี ที่มีผสู ้ มัครสละสิ ทธิ์ หรื อคุณสมบัติไม่ครบถ้วน
 ผูส้ มัครออนไลน์ได้ลาดับที่ 1 - 500 ที่เอกสารครบถ้วน ถูกต้อง จะได้รับหนังสื อรับรอง
ที่มี อายุใ ช้ง านตั้ง แต่ วนั ที่ 3 กรกฎาคม - 30 ธันวาคม 2560 หากเอกสารครบถ้วน
ถูกต้อง สามารถมารับหนังสื อรับรองได้ในวันที่ 3 - 30 กรกฎาคม 2560
*กรณี ที่มีผ้ สู มัครออนไลน์ ได้ ลำดับที่ 1 - 500 แต่ ขำดคุณสมบัติหรื อเอกสำรไม่ ถูกต้ อง ครบถ้ วน ในขั้นตอน
กำรตรวจเอกสำร ดย. มีสิทธิ์ ที่จะพิจำรณำตัดสิ ทธ์ ผ้ สู มัครในลำดับนั้น
กรณี กำรมอบอำนำจให้ ผ้ ูอื่นมำยื่นเอกสำรแทนนั้น สำมำรถทำได้ ในกรณี ที่เกิ ดเหตุฉุกเฉิ น และมี เอกสำร
รั บรองมำยื่นประกอบ ได้ แก่ ใบรั บรองแพทย์ ใบแจ้ งควำม และหนังสื อรั บรองจำกหน่ วยงำน เท่ ำนั้น
4.3 เอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบ 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
4.3 วิธีการเข้ าสู่ ระบบ Online
ผ่านทางเว็บไซต์ ของ กรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)

4.4 การยืน่ เอกสาร
1) ใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากการสมัครทางออนไลน์
2) บันทึกข้อตกลงที่ดาวโหลดไฟล์มาจากในเว็บไซต์ พร้อมลงลายมือชื่อของผูส้ มัคร
ผูป้ กครอง และพยาน
3) เอกสารและหลักฐานตามที่ระบุในข้ อ 3 ใช้ฉบับจริ งพร้อมสาเนาและรับรองทุกฉบับ
4) กรณี ก ารมอบอานาจให้ผูอ้ ื่ นมายื่นเอกสารแทนนั้น สามารถท าได้ใ นกรณี ที่ เกิ ดเหตุ
ฉุ กเฉิ น และมีเอกสารรับรองมายื่นประกอบ ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ ใบแจ้งความ และหนังสื อรับรองจาก
หน่วยงาน เท่านั้น หากเอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง และผูม้ ายื่นเอกสารแทนไม่สามารถชี้ แจงได้ ถือเป็ น
สิ ทธ์ ขาดของเจ้ าหน้ าทีใ่ นการพิจารณาออกหนังสื อรับรอง
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. หลักฐานประกอบการขอตรวจลงตราหนังสื อเดินทาง (วีซ่า) ประเภท Work and Holiday Visa
(Subclass 462) กับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย
1. แบบฟอร์ม 1208 (Work and Holiday Visa) โดยสามารถ download ได้จาก
http://www.immi.gov.au/allforms/pdf/1208.pdf
2. รู ปถ่ายสี ขนาด 4.5 x 3.5 ซม. จานวน 2 รู ป
3. หนังสื อรับรองคุณสมบัติจาก ดย. (ฉบับจริ ง)
4. หนังสื อเดินทาง (Passport) มีอายุการใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน

5. สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
6. สาเนาทะเบียนบ้าน
7. หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยูใ่ นระดับใช้งานได้ โดยแนบหลักฐาน
อย่างหนึ่งอย่างใด คือ
1) ผลการสอบ IELTS (ประเภทใดก็ได้) ไม่ต่ ากว่า 4.5 มีอายุไม่ เกิน 1 ปี ตามประกาศ
เปลี่ยนแปลงของรัฐบาลออสเตรเลีย ในปี 2558 อ้างอิง
http://www.thailand.embassy.gov.au/bkok/Visas_and_Migration.html
http://www.immi.gov.au/Visas/Pages/462.aspx

หรือ
2) ผลการสอบ TOEFL ระดับคะแนน
- iBT 32 หรือ
3) ใบรับรอง หรื อประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สาเร็ จการศึกษาระดับอุดมศึกษา
ที่มีระยะเวลา 2 ปี จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อในการเรี ยนการสอน
หรือ
4) หลักฐานการจบระดับประถมศึกษา (Primary) และมัธยมศึกษา (3 years of secondary
education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อในการเรี ยนการสอน หรือ
5) หลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 ปี (5 years of secondary education)
จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็ นสื่ อการเรี ยนการสอน หรือ
6) สาเร็ จการศึกษาจากประเทศออสเตรเลียหลักสู ตร 1 ปี ในระดับปริ ญญาบัตรหรื อ
ประกาศนียบัตร
8. หลัก ฐานทางการเงิ นของผูเ้ ดิ นทางไม่ น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์ ออสเตรเลี ย เป็ น Bank
Statement หรื อ ใบรับรองทางการของบัญชีเงินฝากจากธนาคาร
9. ค่าธรรมเนียมตรวจลงตราหนังสื อเดินทาง (วีซ่า) 420 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรื อประมาณ
13,000 บาท (ค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือน)
10. ใบตรวจสุ ขภาพจากโรงพยาบาลที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลี ยกาหนด ตรวจรายชื่ อ
โรงพยาบาลจาก http://www.immi.gov.au/Help/Locations/Pages/Thailand.aspx โดยแจ้งแพทย์ผตู ้ รวจว่า
ต้องการสมัคร Work and Holiday Visa ของออสเตรเลีย
11. แผนการเดินทางโดยคร่ าว ๆ และประเภทงานที่สนใจจะทาระหว่างอยูใ่ นออสเตรเลีย
(เขียนสรุ ปไม่เกิน 1 หน้า เป็ นภาษาอังกฤษ)
12. หนังสื อให้ความยินยอมจากผูป้ กครองเป็ นภาษาอังกฤษ (Parent Permission Letter)
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผูป้ กครอง
13. เอกสารทางการศึกษา ปริ ญญาบัตร และ Transcript
13. ยืน่ เอกสารเพื่อขอรับการตรวจประทับลงตราหนังสื อเดินทาง (VISA) ตัวแทนรับยืน่ วีซ่า
ศูนย์ยนื่ วีซ่าประเทศออสเตรเลีย The Trendy Office Building 28th Floor,

Sukhumvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana,
Bangkok 10110 (BTS NANA, ทางออกหมายเลข 3)
เวลาทาการ : 8.30 น. – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย
เวลายืน่ ใบสมัคร : 8.30 น. – 15.00 น.
เบอร์โทรศัพท์ :02 118 7100
ระหว่างเวลา 8.30-16.30 น. วันจันทร์ถึงวันศุกร์ ยกเว้นวันหยุดของสถานทูตออสเตรเลีย
หรื ออีเมล : info.dibpth@vfshelpline.com
โดยเอกสารที่เป็ นภาษาไทย จะต้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษด้วย
14. ผู้เข้ า ร่ ว มโครงการจะต้ อ งรั บ ผิด ชอบค่ า ใช้ จ่ า ยเองตลอดระยะเวลาของการพัก อาศัย ใน
ประเทศออสเตรเลีย ทั้งการเดินทาง ค่าครองชีพ และการมีประกันสุ ขภาพ ต้องหาที่พกั
และสมัครงานด้วยตนเอง สามารถท่องเที่ยวสลับกับการทางาน และทางานกับนายจ้าง
คนเดียวกันได้ ไม่เกิน 6 เดือน ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนงานหรื อเดินทางท่องเที่ยว
หมายเหตุ
1. เอกสารหลักฐานประกอบการยืน่ ขอวีซ่าให้เป็ นไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดของ
สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียด
ข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์ http://www.thailand.embassy.gov.au/bkok/Visas_and_Migration.html
http://www.immi.gov.au/Visas/Pages/462.aspx
2. สถานที่ติดต่อ สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย
37 ถนนสาทรใต้ กรุ งเทพฯ 10120
โทร. 0 2287 2680 หรื อ 0 2344 6300 โทรสาร 0 2344 6593

คาเตือน
1. ห้ามทาการสมัครเข้าร่ วมโครงการผ่านบริ ษทั นายหน้าที่รับเป็ นตัวกลางทาการสมัครและ/
หรื อจัดหาที่อยูใ่ ห้เด็ดขาด เนื่ องจากผิดจุดประสงค์ของโครงการและอาจทาให้ไม่ได้รับวีซ่า
รวมทั้งอาจตกเป็ นเหยือ่ ของกลุ่มมิจฉาชี พได้
2. วีซ่าประเภทนี้ มิใช่วีซ่าทางาน ดังนั้น หากพบว่าทางานประจา ณ ที่ใดเกิ นกว่า 6 เดือน จะ
ถือว่าได้ทาผิดกฎหมาย อาจถูกถอนวีซ่าและถูกส่ งกลับ
หากมีข้อสงสั ยใด ๆ สามารถติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิม่ เติมได้ ในวันและเวลาราชการที่
กลุ่มส่ งเสริมการแลกเปลีย่ นระหว่ างประเทศ กองส่ งเสริมการพัฒนาเด็กและเยาวชน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสั น เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400 โทร./โทรสาร 0 2651 6534
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