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17. VISA FOR AU PAIR

Required documents:
1.
2.

3.

National passport into which a visa can be affixed and which is valid for more than 15 months
Completed and signed national Belgian application form with 1 recent color photograph (5x3cm)
with white background glued to the application form
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
Copy of proof of payment of the contribution covering administrative costs.

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/news/Pages/Contribution%20covering%20administrative%
20costs%20of%20an%20application.aspx
4.

5.
6.
7.

8.

The document to choose the language in which you would like to be informed about the decision in
your visa application
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
Copy of the identity page of your passport
Original of work permit issued by the competent region in Belgium + 1 copy
Medical certificate (+1 copy) attesting that the applicant is not carrying any of the diseases which
might endanger public health. The following form on the following webpage should be used:
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
Certificate attesting to the lack of any convictions for crimes or offences under common law (+1
copy). The certificate has to be legalized by the Ministry of Foreign Affairs of the issuing country and
the Belgian Embassy. In case the applicant needs an introduction letter from the embassy to obtain this
certificate from the Office of the Royal Thai Police (for Thailand only), she/he can obtain this
introduction letter from the embassy by coming at the embassy and bringing your passport or a copy of
your passport. See the following webpage:
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents

GENERAL CONDITIONS FOR OBTAINING A WORK PERMIT FOR AU PAIR
By the Au-Pair:
1.
2.
3.
4.
5.

Must be at least 18 years old and may not be 26 years old on the date of issuance of the work permit.
Must commit him/herself not to assume the function of a domestic servant during the au pair
placement.
Must prove that he/she has received official education until the age of at least 17 years.
Must prove that he/she has a basic knowledge of the everyday language of the guest family or must
commit him/herself to obtain this basic knowledge by means of an intensive language course.
Must study during the au pair placement at a recognized institution, recognized or subsidized by one of
the Communities, that teaches the language (or languages) of the Region of his/her placement and
must submit a proof of regular attendance to the courses every trimester.

By the guest-family:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Must contain at least one member that is under 13 years of age on the first day of the placement.
Must prove that for the duration of the placement childcare has been arranged in the daytime for all
children beneath 6 years of age.
Must provide a certificate of good conduct for every member that has reached the age of 18 years on
the first day of the placement.
Must deposit monthly a fixed amount of 450 Euro into a bank account that has been opened in the
name of the au pair.
Must subscribe an additional insurance policy in the name of the au pair to cover for the risk of
medical, pharmaceutical and hospital expenses resulting from accident or illness.
Must provide the au pair with a private room.
Must grant the au pair at least one day off per week.

8.
9.

Must subscribe an insurance policy for repatriation for the au pair.
Must express the willingness to allow inspecting civil servants access to the home.

For information regarding these conditions and instructions for obtaining a work permit, please
contact the Competent Region in Belgium who has authority in this matter:
- VLAAMSE GEMEENSCHAP:

http://www.werk.be

- REGION WALLONNE :

http://emploi.wallonie.be

- BRUSSEL HOOFDSTAD:
- BRUXELLES CAPITALE:

http://www.bruxelles.irisnet.be

- DEUTSCHSPRACHIGEN
GEMEINSCHAFT:
http://www.dglive.be

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Cel Migratie
Koning Albert II laan 35 (bus 21)
1030 BRUSSEL
Tel.
02/5533942
Fax.
02/5534422
Ministère de la Région Wallonne
Division de l’Emploi et de la Formation
Place de la Wallonnie, 1
5100 NAMUR
Tel.
081/333111
Fax.
081/334322
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Direction de la Politique de l’Emploi et de l’Economie plurielle
Rue du Progrès 80
1035 Bruxelles
Tel.
02/2041399
Fax.
02/2041528
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Gospertstrasse, 1
4700 EUPEN
Tel.
087/596484
Fax.
087/552891

Remarks:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

The applicant has to submit his/her application by him/herself.
Please make another set of copies (legible) of all documents mentioned above (front and
back). Documents have to be arranged in the above order and submitted into 2 separated
files.
The translation must be done by translator recognized by the Embassy after the legalization at
Ministry of Foreign Affairs. Original documents legalized and translations must then be
legalized by the Embassy. The equivalent in Baht of 20 Euros will be required for all
legalizations.
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-anddocuments
The applicant needs to do all legalizations of official documents through the Embassy before
submitting the visa application.
You should submit your application minimum 30 days before the foreseen travel date.
You can submit your application at the earliest three months before your planned visit.
Additional documents, even if not featured in the list above, may be required by the Embassy.
The administrative and visa fee is non-refundable if the visa is denied.
Please note that the city hall in Belgium might require your original birth certificate (legalized
by Ministry of Foreign Affairs of your country and by the Embassy of Belgium and
translation in the language of the city hall) upon your registration in Belgium.
A later change to the purpose of the visit is not admissible. A prolongation of the visa is not
possible. In both cases, a new application has to be entered.
More information about scheduling an appointment can be obtained from website of
http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/ or call +66 2 118 7002
The applicant has the choice in case of an incomplete file to either take the file back and
introduce a complete file on a later day or introduce the incomplete file with the possibility of
completing the application within the next 7 days, before it will be processed by the embassy
the way it is. Otherwise, the decision will be made based on incomplete file.
For more detailed information on supporting documents, processing times, tracking the
progress of your visa application, legal background and other immigration related topics,
please refer to the website of the Immigration Office of Belgium:
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Le_jeune_au_pair.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/De_au_pair_jongeren.aspx

Embassy of Belgium: 16th Fl, Sathorn Square, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-108.1800, Fax: 02-108.1807
E-Mail : Bangkok.visa@diplobel.fed.be
Website: http://diplomatie.belgium.be/thailand/
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่ โอ-แพร์ (Au-Pair)
17. วีซา
่
เอกสารประกอบคาร้องขอวีซา
1.
2.

3.

หนังสือเดินทางจะต ้องมีอายุบังคับใช ้อย่างน ้อยไม่ตา่ กว่า 15 เดือนนับจากวันทีย
่ น
ื่ คาร ้อง
่
แบบฟอร์มคาร ้องขอวีซาระยะยาวประเทศเบลเยีย
่ ม (กรอกข ้อความโดยสมบูรณ์พร ้อมลายเซ็น)
พร ้อมติดกาวรูปถ่ายปั จจุบน
ั ขนาด 5x3 ซม. (รูปถ่ายสี และ พืน
้ หลังสีขาว จานวน 1 รูป)
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
สาเนาหลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมพิเศษไปยังแผนกตรวจคนเข ้าเมือง กระทรวงการมหาดไทยเบลเยีย
่ ม

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/news/Pages/Contribution%20covering%20administrative%20costs
%20of%20an%20application.aspx
4.

5.
6.
7.

8.

เอกสารการเลือกภาษา (เลือกภาษาใดภาษาหนึง่ ทีเ่ ป็ นภาษาราชการของประเทศเบลเยีย
่ ม)
สาหรับผลการพิจารณาวีซา่
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
สาเนา หนังสือเดินทางหน ้ารูปพรรณ 1 ฉบับ
ต้นฉบ ับและสาเนา ใบอนุญาตทางาน ทีไ่ ด ้รับล่วงหน ้าจากประเทศเบลเยีย
่ มเรียบร ้อยแล ้ว 1 ฉบับ
ต้นฉบ ับและสาเนา หนังสือรับรองแพทย์ แพทย์ เพือ
่ ยืนยันว่าบุคคลนัน
้ ไม่เป็ นโรคทีอ
่ น
ั ตรายและร ้ายแรง
ท่านสามารถใช ้แบบฟอร์มตามรายละเอียดข ้างล่างได ้
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
ต้นฉบ ับและสาเนา หนังสือรับรองความประพฤติ หรือ หนังสือรับรองการสอบประวัตอ
ิ าชญากร
ซึง่ ได ้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและผ่านการประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตเบลเยีย
่ ม
(กรุณายืน
่ หนังสือเดินทาง หรือสาเนาทีส
่ ถานทูตก่อน เพือ
่ ขอรับหนังสือนาไปใช ้ในการยืน
่ คาร ้อง
ขอหนังสือรับรองการสอบประวัตอ
ิ าชญากรจากสานั กงานตารวจแห่งชาติ)
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents

กาหนดเงือ
่ นไขการปฏิบ ัติเพือ
่ ขอร ับการตรวจลงตรา
่ โอ-แพร์ (Au-Pair)
ฝ่ายผูข
้ อวีซา
1.
2.
3.
4.
5.

ต ้องมีอายุอย่างน ้อยไม่ตา่ กว่า 18 ปี บริบรู ณ์ และ อย่างมากไม่เกิน 26 ปี ในวันทีออกใบอนุ
่่
ญาตทางาน
จะต ้องไม่ประกอบอาชีพในตาแหน่งผู ้รับใช ้ ในขณะอยูร่ ะหว่างทางานโอ-แพร์ (Au-Pair)
จะต ้องพิสจ
ู น์ให ้เห็นว่า ได ้รับการศึกษา เรียนหนังสือตลอดมาจนอายุครบ 17 ปี บริบรู ณ์
ต ้องเป็ นผู ้ทีม
่ ค
ี วามรู ้ทางภาษาขัน
้ พืน
้ ฐาน อันเป็ นภาษาทีใ่ ช ้ภายในครอบครัวของผู ้ให ้ทีพ
่ ัก หรือมิฉะนัน
้
จะต ้องรับรองว่าจะศึกษาหาความรู ้ใส่ตน โดยจะเข ้าเรียนภาษาในประเทศเบลเยีย
่ มเพิม
่ เติม
ในระหว่างทีท
่ างานประเภทโอ-แพร์ (Au-Pair) บุคคลผู ้นัน
้ จะต ้องเรียนหนังสือในประเทศเบลเยีย
่ มไปด ้วย
โดยเข ้าเรียนภายในสถาบันทีไ่ ด ้รับการรับรองวิทยฐานะ และจะต ้องแสดงหลัก ฐานการเรียนอย่างต่อเนือ
่ ง
กันทุกๆสามเดือน

ั
ฝ่ายครอบคร ัวผูใ้ ห้ทพ
ี่ ักอาศย
1.
2.
3.
4.
5.

6.
7.
8.
9.

จะต ้องมีเด็กจานวน 1 คนเป็ นอย่างน ้อย ซึง่ จะต ้องมีอายุไม่เกิน 13 ปี นับจากวันทีผ
่ ู ้ขอวีซา่ มาทางานโอ-แพร์ (AuPair) ทีป
่ ระเทศเบลเยีย
่ ม
จาเป็ นต ้องแสดงความจานงว่า เฉพาะช่วงระหว่างวันเท่านัน
้ ทีผ
่ ู ้ทางานโอแพร์จะต ้องดูแลเด็กทุกคนทีม
่ ี อายุไม่ถงึ 6
ปี บริบรู ณ์
จะต ้องแสดงหนังสือรับรองประวัต ิ และ ความประพฤติด ี ของสมาชิกทุกคนในครอบครัวแต่ ละคนทีบ
่ รรลุนต
ิ ภ
ิ าวะแล ้ว
(18 ปี ขึน
้ ไป) นับจากวันทีผ
่ ู ้ขอวีซา่ มาทางานโอ-แพร์ ทีป
่ ระเทศ เบลเยีย
่ ม
่ ของผู ้ทางานโอแพร์ จานวน 450 ยูโร เป็ นประจาทุกๆ เดือน
จะต ้องนาฝากเงินเข ้าบัญชีซงึ่ เปิ ดไว ้ในชือ
้ ประกันสุขภาพให ้แก่ผู ้ทางานโอแพร์ นอกเหนือไปจากสิทธิประโยชน์อน
จะต ้องซือ
ื่ ๆ เพือ
่ เป็ นการ
ประกันค่าใช ้จ่ายในการรักษาพยาบาล, ค่ายา, รวมทัง้ ค่ารักษาพยาบาลประเภทคนไข ้ในภายใน โรงพยาบาล
ในกรณีทเี่ กิดอุบต
ั เิ หตุ หรือ เจ็บป่ วย
จาเป็ นต ้องมีห ้องนอนเป็ นส่วนตัวให ้แก่ผู ้ทางานโอแพร์จานวนหนึง่ ห ้อง
จะต ้องมีวน
ั หยุดพักผ่อนให ้แก่ผู ้ทางานโอแพร์อย่างน ้อยสัปดาห์ละหนึง่ วัน
่ ระเทศ (ถิน
จาเป็ นต ้องลงทะเบียนสมัครทาประกันเพือ
่ ดาเนินการส่งตัวผู ้ทางานโอแพร์กลับสูป
่ เดิม)
จะต ้องแสดงความตกลงยินยอมอนุญาตให ้เจ ้าพนักงานปกครองเข ้าตรวจเยีย
่ มภายในทีพ
่ ัก อาศัยของตนได ้

ข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับข ้อกาหนดโดยทั่วไป และ เงือ
่ นไขทีต
่ ้องปฏิบต
ั ิ เพือ
่ ขอรับใบอนุญาตทางานประเภท โอแพร์ (Au-Pair) ท่านสามารถตรวจสอบรายละเอียดหรือติดต่อได ้ทีห
่ น่วยงานส่วนภูมภ
ิ าคในประเทศเบลเยีย
่ ม
ซึง่ มีอานาจ และหน ้าทีด
่ แ
ู ลรับผิดชอบในเรือ
่ งดังกล่าวตามรายละเอียดด ้านล่าง
- VLAAMSE GEMEENSCHAP:

http://www.werk.be

- REGION WALLONNE :

http://emploi.wallonie.be

- BRUSSEL HOOFDSTAD:
- BRUXELLES CAPITALE:

http://www.bruxelles.irisnet.be

- DEUTSCHSPRACHIGEN
GEMEINSCHAFT:
http://www.dglive.be

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap
Vlaams Subsidieagentschap voor Werk en Sociale Economie
Cel Migratie
Koning Albert II laan 35 (bus 21)
1030 BRUSSEL
Tel.
02/5533942
Fax.
02/5534422
Ministère de la Région Wallonne
Division de l’Emploi et de la Formation
Place de la Wallonnie, 1
5100 NAMUR
Tel.
081/333111
Fax.
081/334322
Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest
Direction de la Politique de l’Emploi et de l’Economie plurielle
Rue du Progrès 80
1035 Bruxelles
Tel.
02/2041399
Fax.
02/2041528
Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft
Gospertstrasse, 1
4700 EUPEN
Tel.
087/596484
Fax.
087/552891

หมายเหตุ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

13.

ผู ้ยืน
่ คาร ้องจะต ้องมาทาการยืน
่ แฟ้ มคาร ้องด ้วยตนเองเท่านัน
้
แฟ้ มคาร ้องขอวีซา่ จาเป็ นต ้องยืน
่ เป็น 2 ชุด (แยกก ัน) เรียงตามลาดับตามข ้างต ้น
เอกสารฉบับแปลจาเป็ นต ้องแปลจากสานั กงานแปลทีไ่ ด ้ขึน
้ ทะเบียนจากทางสถานทูตฯเท่านัน
้
และหลังจากทีต
่ ้นฉบับได ้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของท่านแล ้ว หลังจากนั น
้
ต ้นฉบับและคาแปลจะต ้องผ่านการประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตฯ พร ้อมชาระค่าธรรมเนียม
นิตก
ิ รรมเป็ นเงินบาทในมูลค่าเทียบเท่า 20 ยูโร ต่อจานวนเอกสาร 1 ฉบับ
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
ผู ้ยืน
่ คาร ้องขอวีซา่ ต ้องนาเอกสารทีจ
่ าเป็ นเพือ
่ ขอประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตฯให ้เรียบร ้อยก่อน
่
ยืน
่ คาร ้องขอวีซา
ผู ้ยืน
่ คาร ้องขอวีซา่ ควรยืน
่ คาร ้องล่วงหน้าอย่างน้อย 30 ว ัน ก่อนกาหนดการเดินทาง
ผู ้ยืน
่ คาร ้องสามารถยืน
่ คาร ้องขอวีซา่ ล่วงหน ้าได ้จนถึง 3 เดือนล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง
ิ ธิท
สถานทูตฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเรียกร ้องขอเอกสารเพิม
่ เติมประกอบนอกเหนือไปจากทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้น ได ้ตามแต่กรณี
หากวีซา่ ถูกปฏิเสธ ผู ้ยืน
่ คาร ้องไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมใดใดคืนได ้
หลังวันเดินทางถึงประเทศเบลเยีย
่ ม ท่านจาเป็ นต ้องมาติดต่อสานั กทะเบียนท ้องถิน
่ ในประเทศเบลเยีย
่ ม
ซึง่ อาจขอให ้แสดงสูตบ
ิ ต
ั ร (ซึง่ ผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศและจากสถานทูตเบลเยีย
่ ม
พร ้อมเอกสารฉบับแปลเป็ นภาษาราชการประจาถิน
่ ทีพ
่ านักของผู ้ทีอ
่ าศัยอยูใ่ นประเทศเบลเยีย
่ ม
ทีผ
่ ่านการรับรองจากสถานทูตเบลเยีย
่ ม)
หลังจากยืน
่ คาร ้องแล ้ว ไม่สามารถเปลีย
่ นแปลงจุดประสงค์การเดินทางได ้ หากมีความจาเป็ นใดใดทีจ
่ ะต ้องแก ้ไข
จะทาได ้โดยการยืน
่ แฟ้ มคาร ้องขอวีซา่ ฉบับใหม่เท่านัน
้
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการนัดหมายทางออนไลน์ทา่ นสามารถตรวจสอบได ้ที่
http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/ หรือ โทรศัพท์ +66 2 118 7002
ในกรณีทเี่ อกสารของผู ้ยืน
่ คาร ้องไม่ครบ ผู ้ยืน
่ คาร ้องสามารถเลือกทีจ
่ ะยืน
่ แฟ้ มเรือ
่ งทีส
่ มบูรณ์ใหม่ ทัง้ หมดในวันอืน
่
หรือ ยืน
่ แฟ้ มเรือ
่ งทีไ่ ม่สมบูรณ์ในวันนัน
้ แล ้วนาเอกสารทีข
่ าดมายืน
่ ใหม่เพิม
่ เติม ภายในระยะเวลา 7 ว ัน
ก่อนการพิจารณาจากสถานทูต มิฉะนัน
้ สถานทูตจะพิจารณาผลตามแฟ้ มเรือ
่ ง ทีไ่ ม่สมบูรณ์นัน
้
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับเอกสารประกอบ ระยะเวลาในการดาเนินการ การติดตามสถานการณ์ยน
ื่ คาร ้องขอวีซา่
กฎระเบียบ และข ้อมูลอืน
่ ๆเกีย
่ วกับการตรวจคนเข ้าเมือง ท่านสามารถตรวจสอบได ้ที่
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Le_jeune_au_pair.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/De_au_pair_jongeren.aspx

Embassy of Belgium: 16th Fl, Sathorn Square, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-108.1800, Fax: 02-108.1807
E-Mail : Bangkok.visa@diplobel.fed.be
Website: http://diplomatie.belgium.be/thailand/

