โครงการ Work and Holiday Visa (WHV) ไทย - ออสเตรเลีย
************************
1. ที่มาของโครงการ
ด้วยรัฐบาลไทยและรัฐบาลออสเตรเลีย ได้จัดทาข้อตกลงร่วมกันเมื่อปี พ.ศ. 2548 ในการจัดทา
โครงการตรวจลงตราหนังสือเดินทางการทางาน และท่องเที่ยวไทย – ออสเตรเลีย ภายใต้ข้อตกลง “Work and
Holiday Visa” เพื่อเปิดโอกาสให้เยาวชนไทยอายุระหว่าง 18 – 30 ปี สามารถเดินทางไปศึกษา ท่องเที่ยว และ
ทางานได้เป็นการชั่วคราวในขณะอยู่ในประเทศออสเตรเลีย โครงการนี้จะเสริมสร้างให้ผู้เข้าร่วมโครงการได้เรียนรู้
สิ่ ง ใหม่ ๆ เปิ ด โลกทั ศ น์ สามารถปรั บ ตั ว และเข้ า ใจในวั ฒ นธรรมที่ แ ตกต่ า ง ได้ ฝึ ก การใช้ ชี วิ ต อยู่ ร่ ว มกั บ ผู้ อื่ น
ในต่างประเทศ และฝึกฝนการใช้ภาษาอังกฤษ รวมทั้งมีประสบการณ์การทางานในต่างประเทศ โดยกาหนดจานวน
เยาวชนไทยเข้าร่วมโครงการ Work and Holiday Visa ไทย – ออสเตรเลีย ปีละ 500 คน
2. คุณสมบัติ
ผู้สมัครเข้าร่วมโครงการฯ จะต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 มีอายุระหว่าง 18 – 30 ปี (อายุยังไม่เกิน 31 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่ยื่นขอวีซ่ากับสถานเอกอัครราชทูต
ออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย)
2.3 สาเร็จการศึกษาตั้งแต่ระดับปริญญาตรีขึ้นไป
2.4 มีหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
2.5 ต้องเดินทางคนเดียว (ไม่มีผู้ติดตาม)
2.6 มีหลักฐานทางการเงินเป็นบัญชีออมทรัพย์ (ของผู้สมัครเอง) จานวน 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย
2.7 มีความประพฤติและสุขภาพดี
3. หลักฐานประกอบการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย.
ตามข้ อตกลงของโครงการฯ ผู้ ที่จ ะยื่น ขอวีซ่ าจากสถานเอกอัค รราชทูตออสเตรเลี ย ประจ า
ประเทศไทย จะต้องแนบหลักฐาน หนั งสือรับรองคุณสมบัติ ซึ่งออกให้โ ดยกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.)
กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ทั้งนี้ การสมัครขอรับหนังสือรับรองคุณสมบัติดังกล่าว ผู้สมัคร
จะต้องยื่นแสดงเอกสารสาคัญ ดังนี้
3.1 ใบสมัคร (พิมพ์มาจากการสมัครผ่านทางระบบออนไลน์)
3.2 ปริญญาบัตรหรือหนังสือรับรองการสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด
โดยเอกสารต้องออกก่อนวันที่เปิดรับสมัครออนไลน์
3.3 ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด
3.4 หนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งานเหลือไม่น้อยกว่า 6 เดือน ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด
3.5 บัตรประจาตัวประชาชน ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด
3.6 ทะเบียนบ้าน ฉบับจริง พร้อมสาเนา 1 ชุด
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-23.7 หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยต้องแนบหลักฐานอย่างใด
อย่างหนึ่ง คือ
1) ผลการสอบ IELTS (ประเภทใดก็ได้) เฉลี่ยไม่ต่ากว่า 4.5 ในทุกทักษะ มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ
2) ผลการสอบ TOEFL iBT ระดับคะแนน 32 ขึ้นไป ทุกทักษะ มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ
3) ใบรับรองหรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา 2 ปี
จากสถาบันการศึกษาที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
4) หลั ก ฐานการจบระดั บประถมศึ กษา (Primary) และมั ธ ยมศึก ษาตอนต้น (3 years of
secondary education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
5) หลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 ปี (5 years of secondary education)
จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
6) ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากประเทศออสเตรเลี ย หลั ก สู ต ร 1 ปี ในระดั บ ปริ ญ ญาบั ต รหรื อ
ประกาศนียบัตร
3.8 หลั กฐานทางการเงิน ซึ่ งเป็นบัญชีอ อมทรัพย์ของผู้ เดินทาง ไม่ น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์
ออสเตรเลีย เป็น Bank Statement หรือใบรับรองทางการเงินของบัญชีเงินฝากจากธนาคาร โดยชื่อบัญชีจะต้อง
เป็นชื่อของผู้เดินทางเท่านั้น
3.9 แผนการเดินทางโดยคร่าวๆ และประเภทงานที่สนใจจะทาระหว่างอยู่ในออสเตรเลีย (เขียนสรุป
ไม่เกิน 1 หน้า เป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ)
3.10 บั น ทึก ข้อตกลงที่ผู้ ป กครองลงนามเรียบร้อยแล้ ว (สามารถดาวน์ โ หลดแบบฟอร์มจาก
เว็บไซต์ภายหลังจากการสมัครผ่านระบบออนไลน์)
3.11 สาเนาทะเบียนบ้านและสาเนาบัตรประชาชนของผู้ปกครอง
หมายเหตุ
1. ให้นาหลักฐานฉบับจริง พร้อมสาเนาและลงลายมือชื่อรับรองสาเนาทุกฉบับมายื่นพร้อมเอกสารอื่นๆ
(ยกเว้นทะเบียนบ้านและบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง หากไม่สามารถยื่นฉบับจริง อนุโลมให้ใช้ สาเนาแทน
พร้อมรับรองสาเนาถูกต้อง)
2. เอกสารหลักฐานการขอวีซ่าอื่นๆ ให้เป็นไปตามข้อกาหนดและเงื่อนไขของสถาน เอกอัครราชทูต
ออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์
https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/462และ http://www.thailand.embassy.gov.au/bkok/Visas_and_Migration.html
4. วิธีการ/ขั้นตอนการรับสมัคร
4.1 ลงทะเบียนออนไลน์ ทางเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน www.dcy.go.th ระหว่างวันที่
29 เมษายน - 3 พฤษภาคม 2562 เพื่อกาหนด Username และ Password จึงจะสามารถสมัครออนไลน์ได้
4.2 การสมัครโดยผ่านระบบออนไลน์ (Online) ทางเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน
www.dcy.go.th โดยระบบจะเปิดให้บริการในวันที่ 3 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 น. ทั้งนี้ หากมีผู้สมัครครบเต็ม
จานวนที่กาหนดระบบจะปิดทาการรับสมัครทันที
/4.3 จานวน ...

-34.3 จ านวนที่ เ ปิด รั บสมั ค ร ในปี 2562 ดย. จะดาเนินการเปิดรั บสมัครผ่ านระบบออนไลน์
จานวน 500 คน และออกหนังสือรับรองฯ จานวน 500 คน โดยกาหนดให้
• ผู้สมัครออนไลน์ในลาดับที่ 1 – 250 จะต้องมายื่นเอกสารที่ ดย. ด้วยตนเอง ในวันที่ 15
มิถุนายน 2562 เท่านั้น (เลขที่สมัครจะปรากฎบนใบสมัคร)
• ผู้สมัครออนไลน์ ในลาดับที่ 251 - 500 จะต้องมายื่นเอกสารที่ ดย. ด้วยตนเอง ในวันที่ 16
มิถุนายน 2562 เท่านั้น (เลขที่สมัครจะปรากฎบนใบสมัคร)
• ผู้สมัครออนไลน์ในลาดับที่ 1 – 500 ที่มีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน กาหนดรับหนังสือรับรอง
ในวันที่ 3 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย) ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
• ผู้สมัครออนไลน์ในลาดับที่ 1 - 500 ที่มีเอกสารถูกต้อง ครบถ้วน จะได้รับหนังสือรับรองที่มี
อายุใช้งานระหว่างวันที่ 3 กรกฎาคม – 3 ตุลาคม 2562
**หากมีการเพิ่มโควตารอบสอง จะประกาศให้ทราบล่วงหน้าทางเว็บไซต์กรมกิจการเด็กและเยาวชน
www.dcy.go.th
กรณีที่มีผู้สมัครออนไลน์ได้ลาดับที่ 1 – 500 แต่ขาดคุณสมบัติหรือเอกสารไม่ถูกต้อง ครบถ้วน
ในขั้นตอนการตรวจเอกสาร เจ้าหน้าที่กรมกิจการเด็กและเยาวชน มีสิทธิ์ที่จะพิจารณาตัดสิทธิ์ผู้สมัครในลาดับนั้น
กรณีการมอบอานาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารแทนนั้น สามารถทาได้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน และมี
เอกสารรับรองมายื่นประกอบ ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ ใบแจ้งความ และหนังสือรับรองจากหน่วยงาน เท่านั้น
4.4 เอกสารประกอบการลงทะเบียนออนไลน์
ในการกรอกข้อมูล เพื่อขอ username และ password ผู้สมัครควรเตรียมพร้อมข้อมูลส่วนตัว ดังนี้
1) ไฟล์รูปถ่าย
2) เลขบัตรประจาตัวประชาชน
3) ชื่อ - นามสกุล (ภาษาไทยและอังกฤษ)
4) อีเมล์
4.5 เอกสารประกอบการสมัครผ่านระบบออนไลน์
ในการกรอกใบสมั ค รผ่ า นระบบออนไลน์ ผู้ ส มั ค รควรเตรี ย มพร้ อ มข้ อ มู ล ส่ ว นตั ว ดั ง นี้
1) เลขประจาตัวประชาชน
2) ชื่อ – สกุล (ภาษาไทยและอังกฤษ)
3) วัน เดือน ปีเกิด
4) ที่อยู่ตามบัตรประชาชน
5) ที่อยู่ที่ติดต่อได้สะดวก พร้อม เบอร์โทรศัพท์มือถือ และ e-mail address
6) ข้อมูลเกี่ยวกับหลักฐานแสดงทักษะการใช้ภาษาอังกฤษ
7) ข้อมูลบุคคลติดต่อในกรณีฉุกเฉิน
4.6 วิธีการเข้าสู่ระบบออนไลน์
ผ่านทางเว็บไซต์ของกรมกิจการเด็กและเยาวชน (ดย.) www.dcy.go.th
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-44.7 การยื่นเอกสาร
1) ใบสมัครที่พิมพ์ออกมาจากการสมัครทางออนไลน์
2) บั น ทึ ก ข้ อ ตกลงที่ ด าวน์ โ หลดไฟล์ ม าจากในเว็ บ ไซต์ พร้ อ มลงลายมื อ ชื่ อ ของผู้ ส มั ค ร
ผู้ปกครอง และพยาน
3) เอกสารและหลักฐานการขอหนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย. (ตามที่ระบุในข้อ 3) ใช้ฉบับจริง
พร้อมสาเนา และรับรองสาเนาทุกฉบับ
4) กรณีการมอบอานาจให้ผู้อื่นมายื่นเอกสารแทนนั้น สามารถทาได้ในกรณีที่เกิดเหตุฉุกเฉิน
และมีเอกสารรับรองมายื่นประกอบ ได้แก่ ใบรับรองแพทย์ ใบแจ้งความ และหนังสือรับรองจากหน่วยงานเท่ านั้น
ทั้งนี้หากเอกสารไม่ครบถ้วน/ไม่ถูกต้อง และผู้มายื่นเอกสารแทนไม่สามารถชี้แจงเพิ่มเติมได้ ถือเป็นสิทธิ์ขาดของ
เจ้าหน้าที่ในการพิจารณาออกหนังสือรับรอง
4.8 การรับหนังสือรับรองคุณสมบัติ
1) กาหนดรับหนังสือรับรอง วันที่ 3 กรกฎาคม 2562 (ช่วงบ่าย) ณ โรงแรมในเขตกรุงเทพมหานคร
2) แสดงหลักฐานบัตรประจาตัวประชาชน
3) กรณีให้ผู้มารับแทน ต้องทาหนังสือมอบอานาจ พร้อมแนบสาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
ของผู้สมัครและสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้รับมอบอานาจ
4) ลงลายมือชื่อรับหนังสือรับรองไว้เป็นหลักฐานกับเจ้าหน้าที่ ดย.
5. หลั ก ฐานประกอบการขอตรวจลงตราหนั ง สื อ เดิ น ทาง (วี ซ่ า ) ประเภท Work and Holiday Visa
(Subclass 462) กับสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย
5.1 แบบฟอร์ม 1208 (Work and Holiday Visa)
5.2 รูปถ่ายสีขนาด 4.5 x 3.5 ซม. จานวน 2 รูป
5.3 หนังสือรับรองคุณสมบัติจาก ดย. (ฉบับจริง)
5.4 หนังสือเดินทาง (Passport) มีอายุการใช้งานคงเหลืออย่างน้อย 6 เดือน
5.5 สาเนาบัตรประจาตัวประชาชน
5.6 สาเนาทะเบียนบ้าน
5.7 หลักฐานเกี่ยวกับทักษะการใช้ภาษาอังกฤษอยู่ในระดับใช้งานได้ โดยแนบหลักฐานอย่างหนึ่งอย่างใด คือ
1) ผลการสอบ IELTS (ประเภทใดก็ได้) ไม่ต่ากว่า 4.5 มีอายุไม่เกิน 1 ปี
2) ผลการสอบ TOEFL iBT ระดับคะแนน 32 ขึ้นไป ทุกทักษะ มีอายุไม่เกิน 1 ปี หรือ
3) ใบรับรอง หรือประกาศนียบัตรที่แสดงว่าได้สาเร็จการศึกษาระดับอุดมศึกษาที่มีระยะเวลา
2 ปี จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน หรือ
4) หลักฐานการจบระดับประถมศึกษา (Primary) และมัธยมศึกษา (3 years of secondary
education) จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อในการเรียนการสอน หรือ
5) หลักฐานที่แสดงว่าได้ศึกษาระดับมัธยมศึกษา 5 ปี (5 years of secondary education)
จากสถาบันการศึกษาที่ใช้ภาษาอังกฤษเป็นสื่อการเรียนการสอน หรือ
6) ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากประเทศออสเตรเลี ย หลั ก สู ต ร 1 ปี ในระดั บ ปริ ญ ญาบั ต รหรื อ
ประกาศนียบัตร
/5.8 หลักฐาน ...

-55.8 หลักฐานการเงินของผู้เดินทางไม่น้อยกว่า 5,000 ดอลลาร์ออสเตรเลีย เป็น Bank Statement
หรือ ใบรับรองทางการเงินของบัญชีเงินฝากจากธนาคาร
5.9 ค่าธรรมเนียมตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (วีซ่า) 420 ดอลลาร์ออสเตรเลีย หรือประมาณ
13,000 บาท (ค่าธรรมเนียมมีการเปลี่ยนแปลงทุกๆ 6 เดือน)
5.10 ใบตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่สถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลียกาหนด โดยแจ้งแพทย์
ผู้ตรวจว่าต้องการสมัคร Work and Holiday Visa ของออสเตรเลีย
5.11 แผนการเดินทางโดยคร่าวๆ และประเภทงานที่สนใจจะทาระหว่างอยู่ในประเทศออสเตรเลีย
(เขียนสรุปไม่เกิน 1 หน้า เป็นภาษาอังกฤษ)
5.12 หนั งสื อให้ ความยิน ยอมจากผู้ ปกครองเป็ นภาษาอั งกฤษ (Parent Permission Letter)
พร้อมสาเนาบัตรประจาตัวประชาชนของผู้ปกครอง
5.13 เอกสารทางการศึกษา ได้แก่ ปริญญาบัตรและ Transcript
5.14 ยื่นเอกสารเพื่อขอรับการตรวจลงตราหนังสือเดินทาง (VISA) ตัวแทนรับยื่นวีซ่า ศูนย์ยื่นวีซ่า
ประเทศออสเตรเลีย The Trendy Office Building 28th Floor, Sukhumvit Soi 13, Klongtoey-Nua, Wattana,
Bangkok 10110 (BTS NANA, ทางออกหมายเลข 3) เวลาทาการ : 08.30 – 16.30 น. วันจันทร์ ถึง วันศุกร์
ยกเว้นวันหยุดของสถานเอกอัครราชทูตออสเตรเลีย เวลายื่นใบสมัคร : 08.30 – 15.00 น. โทรศัพท์ : 0 2118 7100
หรืออีเมลล์ : info.dibpth@vgshelpline.com โดยเอกสารที่เป็นภาษาไทย จะต้องแปลเป็นภาษาอังกฤษด้วย
5.15 ผู้ เข้าร่ ว มโครงการจะต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองตลอดระยะเวลาของการพักอาศัยใน
ประเทศออสเตรเลีย ทั้งการเดินทาง ค่าครองชีพ และการประกันสุขภาพ ต้องหาที่พักและสมัครงานด้วยตนเอง
สามารถท่องเที่ยวสลับกับการทางาน และทางานกับนายจ้างคนเดียวกันได้ไม่เกิน 6 เดือน ดังนั้นจึงต้องเปลี่ยนงาน
หรือเดินทางท่องเที่ยว
หมายเหตุ
1. เอกสารหลั กฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า ให้ เป็น ไปตามเงื่อนไขและข้อกาหนดของสถาน
เอกอัครราชทูตออสเตรเลีย ประจาประเทศไทย ทั้งนี้ ขอให้ตรวจสอบรายละเอียดข้อมูลเพิ่มเติมได้ทางเว็บไซต์
https://www.homeaffairs.gov.au/trav/visa-1/462และ http://www.thailand.embassy.gov.au/bkok/Visas_and_Migration.html
2. สถานที่ ติ ด ต่ อ สถานเอกอั ค รราชทู ต ออสเตรเลี ย ประจ าประเทศไทย 181 ถนนวิ ท ยุ
กรุงเทพมหานคร 10330 โทร. 0 2344 6300
คาเตือน
1. ห้ามทาการสมัครเข้าร่วมโครงการผ่านบริษัทนายหน้าที่รับเป็นตัวกลางทาการสมัครและ/ หรือ
จัดหาที่อยู่ให้เด็ดขาด เนื่องจากผิดวัตถุประสงค์ของโครงการและอาจทาให้ไม่ได้รับวีซ่า รวมทั้งอาจตกเป็นเหยื่อ
ของกลุ่มมิจฉาชีพได้
2. วีซ่าประเภทนี้ มิใช่วีซ่าทางาน ดังนั้น หากพบว่าทางานประจา ณ ที่ใดเกินกว่า 6 เดือน จะถือว่า
ได้ทาผิดกฎหมาย อาจถูกถอนวีซ่าและถูกส่งกลับ
/หากมีข้อสงสัย ...

-6หากมีข้อสงสัยใดๆ สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในวันและเวลาราชการที่
กลุ่มการแลกเปลี่ยนระหว่างประเทศ
กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน
618/1 ถนนนิคมมักกะสัน เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร./โทรสาร 0 2306 8697 (ในวันและเวลาราชการ)
**********************************************

