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18.  VISA FOR AU PAIR 

 

 

Required documents: 
 

1. National passport into which a visa can be affixed and which is valid for more than 15 months 

2. Completed and signed national Belgian application form with 1 recent colour photograph 

(3.5x4.5cm) with white background glued to the application form 

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

3. Copy of proof of payment of the contribution covering administrative costs.  

FR: https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/droits-de-visa 

NL: https://dofi.ibz.be/nl/themes/faq/visumleges 
4. 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 

5. Copy of the identity page of your passport 

6. Original of work permit issued by the competent region in Belgium + 1 copy 

7. 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 

8. 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. This document is valid for 6 months until the date of submitting visa 

application. 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. Must be at least 18 years old and may not be 26 years old on the date of issuance of the work permit. 

2. Must commit him/herself not to assume the function of a domestic servant during the au pair 

placement. 

3. Must prove that he/she has received official education until the age of at least 17 years. 

4. 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. 

5. 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. Must contain at least one member that is under 13 years of age on the first day of the placement. 

2. Must prove that for the duration of the placement childcare has been arranged in the daytime for all 

children beneath 6 years of age. 

3. 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. 

4. Must deposit monthly a fixed amount of 450 Euro into a bank account that has been opened in the 

name of the au pair. 

5. 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. 

6. Must provide the au pair with a private room. 

7. Must grant the au pair at least one day off per week. 

 

https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/droits-de-visa
https://dofi.ibz.be/nl/themes/faq/visumleges
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents


 

8. Must subscribe an insurance policy for repatriation for the au pair. 

9. 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: 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 

 

- REGION WALLONNE :  Ministère de la Région Wallonne 

     Division de l’Emploi et de la Formation 

     Place de la Wallonie, 1 

     5100 NAMUR 

     Tel. 081/333111 

     Fax. 081/334322 

 

- BRUSSEL HOOFDSTAD:  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

- BRUXELLES CAPITALE:  Direction de la Politique de l’Emploi et de l’Economie plurielle 

Rue du Progrès 80 

 

  https://be.brussels/   1035 Bruxelles 

     Tel.  02/2041399 

     Fax. 02/2041528 

 

- DEUTSCHSPRACHIGEN  Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

  GEMEINSCHAFT:   Gospertstrasse, 1 

     4700 EUPEN 

     Tel. 087/596484 

     Fax. 087/552891 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.werk.be 

 

 

http://emploi.wallonie.be 
 

 

https://ostbelgienlive.be

/ 

https://be.brussels/
http://www.werk.be/
http://emploi.wallonie.be/
https://ostbelgienlive.be/
https://ostbelgienlive.be/


Remarks: 

 
1. The applicant has to submit his/her application by him/herself. 

2. 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. 

3. 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-and-

documents 

The applicant needs to book an appointment in advance for legalizations via following website: 

https://appointment.diplomatie.be/Home/Index/df8bd39e-24f8-43c2-a1d2-d4765eb630c6 

4. The applicant needs to do all legalizations of official documents through the Embassy before 

submitting the visa application. 

5. You can submit your application at the earliest 6 months before your planned visit. 

6. Additional documents, even if not featured in the list above, may be required by the Embassy. 

7. The administrative and visa fee is non-refundable if the visa is denied. 

8. 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. 

9. 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. 

10. More information about scheduling an appointment can be obtained from website of 
https://be.tlscontact.com/ or call +66 2 838 6666. 

11. 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 10 days after getting informed to submit additional 

documents. Otherwise, the decision will be made based on incomplete file. 
12. The embassy may only require a confirmed flight ticket once the visa has been approved. 

13. 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: 

FR: https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/travail/jeune-au-pair 

NL: https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/travail/au-pair-jongere 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
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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18. วซีา่โอแพร ์(AU-PAIR)  

 
 
เอกสารประกอบค ารอ้งขอวซีา่ 
 
 
1. หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายบัุงคับใชอ้ยา่งนอ้ยไมต่ ่ากว่า 15 เดอืนนับจากวันทีย่ืน่ค ารอ้ง  

2. แบบฟอรม์ค ารอ้งขอวซีา่ระยะยาวประเทศเบลเยีย่ม (กรอกขอ้ความโดยสมบรูณ์พรอ้มลายเซ็น) พรอ้มตดิกาวรูปถ่าย

ปัจจุบันขนาด 3.5x4.5 ซม. (รูปถา่ยส ีและ พืน้หลังสขีาว จ านวน 1 รูป) 

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

3. ส าเนาหลักฐานการโอนเงนิค่าธรรมเนียมพเิศษไปยังแผนกตรวจคนเขา้เมอืง กระทรวงการมหาดไทยเบลเยีย่ม  

FR: https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/droits-de-visa 

NL: https://dofi.ibz.be/nl/themes/faq/visumleges 

4. เอกสารการเลอืกภาษา (เลอืกภาษาใดภาษาหนึง่ทีเ่ป็นภาษาราชการของประเทศเบลเยีย่ม) ส าหรับผลการพจิารณาวี

ซา่ 

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

5. ส าเนา หนังสอืเดนิทางหนา้รูปพรรณ 1 ฉบับ 

6. ตน้ฉบบัและส าเนา ใบอนุญาตท างาน ทีไ่ดร้ับลว่งหนา้จากประเทศเบลเยีย่มเรยีบรอ้ยแลว้ 1 ฉบับ  

7. ตน้ฉบบัและส าเนา หนังสอืรับรองแพทย ์แพทย ์เพือ่ยนืยันว่าบคุคลนัน้ไมเ่ป็นโรคทีอั่นตรายและรา้ยแรง ทา่น

สามารถใชแ้บบฟอรม์ตามรายละเอยีดขา้งลา่งได ้

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

8. ตน้ฉบบัและส าเนา หนังสอืรับรองความประพฤต ิหรอื หนังสอืรับรองการสอบประวัตอิาชญากร ซึง่ไดร้ับการรับรอง

จากกระทรวงการตา่งประเทศและผ่านการประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทูตเบลเยีย่ม เอกสารฉบับนี้มอีาย ุ6 

เดอืนนับจนถงึวันทีย่ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ (กรุณายืน่หนังสอืเดนิทาง หรอืส าเนาทีส่ถานทตูกอ่น เพือ่ขอรับหนังสอืน าไปใช ้

ในการยืน่ค ารอ้ง ขอหนังสอืรับรองการสอบประวัตอิาชญากรจากส านักงานต ารวจแหง่ชาต)ิ 

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

 

 

 

ก าหนดเงือ่นไขการปฏบิตัเิพือ่ขอรบัการตรวจลงตรา 
 
 
ฝ่ายผูข้อวซีา่โอแพร ์(AU-PAIR) 

 
1. ตอ้งมอีายุอยา่งนอ้ยไมต่ ่ากว่า 18 ปีบรบิรูณ์ และ อย่างมากไม่เกนิ 26 ปี ในวันที่อ่อกใบอนุญาตท างาน 

2. จะตอ้งไม่ประกอบอาชพีในต าแหน่งผูร้ับใช ้ในขณะอยูร่ะหวา่งท างานวซีา่โอแพร ์(AU-PAIR) 
3. จะตอ้งพสิจูนใ์หเ้ห็นวา่ ไดร้ับการศกึษา เรยีนหนังสอืตลอดมาจนอายคุรบ 17 ปีบรบิรูณ์  

4. ตอ้งเป็นผูท้ีม่คีวามรูท้างภาษาขัน้พืน้ฐาน อันเป็นภาษาทีใ่ชภ้ายในครอบครัวของผูใ้หท้ีพ่ัก หรอืมฉิะนัน้ จะตอ้งรับรอง

วา่จะศกึษาหาความรูใ้สต่น โดยจะเขา้เรยีนภาษาในประเทศเบลเยีย่มเพิม่เตมิ 
5. ในระหวา่งทีท่ างานประเภทโอแพร ์(AU-PAIR) บคุคลผูนั้น้จะตอ้งเรยีนหนังสอืในประเทศเบลเยีย่มไปดว้ย โดยเขา้

เรยีนภายในสถาบันทีไ่ดร้ับการรับรองวทิยฐานะ และจะตอ้งแสดงหลักฐานการเรยีนอยา่งตอ่เนื่อง กันทกุๆสามเดอืน 
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ฝ่ายครอบครวัผูใ้หท้ ีพ่กัอาศยั 

 

1. จะตอ้งมเีด็กจ านวน 1 คนเป็นอยา่งนอ้ย ซึง่จะตอ้งมอีายไุมเ่กนิ 13 ปี นับจากวันทีผู่ข้อวซีา่มาท างานโอ-แพร ์(Au-

Pair) ทีป่ระเทศเบลเยีย่ม 

2. จ าเป็นตอ้งแสดงความจ านงว่า เฉพาะชว่งระหว่างวันเท่านัน้ทีผู่ท้ างานโอแพรจ์ะตอ้งดแูลเด็กทุกคนทีม่ ีอายุไมถ่งึ 6 

ปีบรบิรูณ์ 

3. จะตอ้งแสดงหนังสอืรับรองประวัต ิและ ความประพฤตดิ ีของสมาชกิทกุคนในครอบครัวแต ่ละคนทีบ่รรลนุติภิาวะแลว้ 

(18 ปีขึน้ไป) นับจากวันทีผู่ข้อวซีา่มาท างานโอ-แพร ์ทีป่ระเทศเบลเยีย่ม 

4. จะตอ้งน าฝากเงนิเขา้บัญชซีึง่เปิดไวใ้นชือ่ของผูท้ างานโอแพร ์จ านวน 450 ยโูร เป็นประจ าทกุๆ เดอืน 

5. จะตอ้งซือ้ประกันสขุภาพใหแ้กผู่ท้ างานโอแพร ์นอกเหนือไปจากสทิธปิระโยชน์อืน่ๆ เพือ่เป็นการ ประกันค่าใชจ่้ายใน

การรักษาพยาบาล, คา่ยา, รวมทัง้ คา่รักษาพยาบาลประเภทคนไขใ้นภายในโรงพยาบาล ในกรณีทีเ่กดิอุบัตเิหต ุหรอื 

เจ็บป่วย 

6. จ าเป็นตอ้งมหีอ้งนอนเป็นสว่นตัวใหแ้กผู่ท้ างานโอแพรจ์ านวนหนึง่หอ้ง 

7. จะตอ้งมวัีนหยดุพักผอ่นใหแ้ก่ผูท้ างานโอแพรอ์ยา่งนอ้ยสปัดาหล์ะหนึง่วัน  

8. จ าเป็นตอ้งลงทะเบยีนสมัครท าประกันเพือ่ด าเนนิการสง่ตัวผูท้ างานโอแพรก์ลับสูป่ระเทศ (ถิน่เดมิ) 

9. จะตอ้งแสดงความตกลงยนิยอมอนุญาตใหเ้จา้พนักงานปกครองเขา้ตรวจเยีย่มภายในทีพ่ักอาศัยของตนได ้

 

ขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับขอ้ก าหนดโดยท่ัวไป และ เงือ่นไขทีต่อ้งปฏบัิต ิเพือ่ขอรับใบอนุญาตท างานประเภทโอแพร ์(AU-

PAIR) ทา่นสามารถตรวจสอบรายละเอยีดหรอืตดิต่อไดท้ีห่น่วยงานสว่นภมูภิาคในประเทศเบลเยีย่ม ซึง่มอี านาจ และหนา้ที่
ดแูลรับผดิชอบในเรือ่งดังกลา่วตามรายละเอยีดดา้นลา่ง 

 

- VLAAMSE GEMEENSCHAP: 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 

 

- REGION WALLONNE :  Ministère de la Région Wallonne 

     Division de l’Emploi et de la Formation 

     Place de la Wallonie, 1 

     5100 NAMUR 

     Tel. 081/333111 

     Fax. 081/334322 

 

- BRUSSEL HOOFDSTAD:  Het Brussels Hoofdstedelijk Gewest 

- BRUXELLES CAPITALE:  Direction de la Politique de l’Emploi et de l’Economie plurielle 

Rue du Progrès 80 

 

https://be.brussels/   1035 Bruxelles 

     Tel.  02/2041399 

     Fax. 02/2041528 

 

- DEUTSCHSPRACHIGEN  Ministerium der Deutschsprachigen Gemeinschaft 

  GEMEINSCHAFT:   Gospertstrasse, 1 

     4700 EUPEN 

     Tel. 087/596484 

     Fax. 087/552891 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.werk.be 

 

 

http://emploi.wallonie.be 
 

 

https://ostbelgienlive.be  
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หมายเหตุ 

 

1. ผูย้ืน่ค ารอ้งจะตอ้งมาท าการยืน่แฟ้มค ารอ้งดว้ยตนเองเท่านัน้ 

2. แฟ้มค ารอ้งขอวซีา่จ าเป็นตอ้งยืน่เป็น 2 ชุด (แยกกนั) เรยีงตามล าดับตามขา้งตน้ 

3. เอกสารฉบับแปลจ าเป็นตอ้งแปลจากส านักงานแปลทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนจากทางสถานทูตฯเท่านัน้ และหลังจากที่

ตน้ฉบับไดร้ับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของท่านแลว้ หลังจากนัน้ ตน้ฉบับและค าแปลจะตอ้งผ่านการ

ประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูฯ  พรอ้มช าระคา่ธรรมเนียม นติกิรรมเป็นเงนิบาทในมลูคา่เทยีบเท่า 20 ยโูร  ต่อ

จ านวนเอกสาร 1 ฉบับ 

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

ผูย้ืน่ค ารอ้งจ าเป็นตอ้งท านัดล่วงหนา้ส าหรับการประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทูตฯ ท่านสามารถท านัดไดท้ี่ 

https://appointment.diplomatie.be/Home/Index/df8bd39e-24f8-43c2-a1d2-d4765eb630c6 

4. ผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ตอ้งน าเอกสารทีจ่ าเป็นเพือ่ขอประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทูตฯใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นยืน่ค ารอ้ง

ขอวซีา่ 

5. ผูย้ืน่ค ารอ้งสามารถยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ล่วงหนา้ไดจ้นถงึ 6 เดอืนลว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง 

6. สถานทูตฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเรยีกรอ้งขอเอกสารเพิม่เตมิประกอบนอกเหนือไปจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้ ไดต้ามแต่กรณี 

7. หากวซีา่ถกูปฏเิสธ ผูย้ืน่ค ารอ้งไมส่ามารถเรยีกคนืค่าธรรมเนียมใดใดคนืได ้

8. หลังวันเดนิทางถงึประเทศเบลเยีย่ม ทา่นจ าเป็นตอ้งมาตดิต่อส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ในประเทศเบลเยีย่ม ซึง่อาจขอให ้

แสดงสตูบัิตร (ซึง่ผา่นการรับรองจากกระทรวงตา่งประเทศและจากสถานทตูเบลเยีย่ม พรอ้มเอกสารฉบับแปลเป็น

ภาษาราชการประจ าถิน่ทีพ่ านักของผูท้ีอ่าศัยอยูใ่นประเทศเบลเยีย่ม ทีผ่า่นการรับรองจากสถานทตูเบลเยีย่ม) 

9. หลังจากยืน่ค ารอ้งแลว้ ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจุดประสงคก์ารเดนิทางได ้หากมคีวามจ าเป็นใดใดทีจ่ะตอ้งแกไ้ข จะ

ท าไดโ้ดยการยืน่แฟ้มค ารอ้งขอวซีา่ฉบับใหมเ่ท่านัน้ 

10. ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการนัดหมายทางออนไลน์ทา่นสามารถตรวจสอบไดท้ี่ https://be.tlscontact.com/   

หรอื โทรศัพท ์+66 2 838 6666 

11. ในกรณีทีเ่อกสารของผูย้ืน่ค ารอ้งไมค่รบ ผูย้ืน่ค ารอ้งสามารถเลอืกทีจ่ะยืน่แฟ้มเรือ่งทีส่มบรูณ์ใหม่ ทัง้หมดในวันอืน่ 

หรอื ยืน่แฟ้มเรือ่งทีไ่ม่สมบรูณ์ในวันนัน้ แลว้น าเอกสารทีข่าดมายืน่ใหมเ่พิม่เตมิ ภายในระยะเวลา 10 วนั หลังจาก

ไดร้ับการตดิตอ่เพือ่ยืน่เอกสารเพิม่เตมิ  มฉิะนัน้สถานทตูจะพจิารณาผลตามแฟ้มเรือ่ง ทีไ่ม่สมบรูณ์นัน้ 

12. สถานทูตอาจตอ้งการหลักฐานการซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิของผูย้ืน่ค ารอ้งเพิม่เตมิเมือ่วซีา่ไดร้ับการอนุมัตแิลว้เทา่นัน้  

13. ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับเอกสารประกอบ ระยะเวลาในการด าเนนิการ การตดิตามสถานการณ์ยืน่ ค ารอ้งขอวซีา่ 

กฎระเบยีบ และขอ้มลูอืน่ๆเกีย่วกับการตรวจคนเขา้เมอืง ท่านสามารถตรวจสอบไดท้ี่ 

FR: https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/travail/jeune-au-pair 
NL: https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/travail/au-pair-jongere 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

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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