WORK AND TRAVEL IN USA
โครงการ Work and Travel in USA คือโครงการทีจ
่ ัดอยูร่ ป
ู แบบ โครงการแลกเปลีย
่ นวัฒนธรรม (Cultural
Exchange Programs) ภายใต ้วีซา่ ประเภท J1 ทีไ่ ด ้รับการสนั บสนุนจากรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริก าโดยมี
ิ นั กศึกษาจากหลายประเทศ ได ้ใช ้เวลาว่างในช่วงปิ ดภาคการศึกษา 3 วัตถุประสงค์ เพือ
่ เปิ ดโอกาสให ้นิสต
4 เดือนไปเรียนรู ้ภาษา และวัฒนธรรมของชาวสหรัฐอเมริกาอย่างรอบด ้าน ผ่านการทางานในบริษัทห ้างร ้าน
สัญชาติอเมริกัน เช่น งานประเภทร ้านอาหาร, งานประเภทโรงแรม รีสอร์ท, ร ้านขายของทีร่ ะลึก, สวนสัตว์
หรือสวนสนุก เป็ นต ้น ซึง่ จะช่วยให ้ผู ้เข ้าร่วมโครงการ Work and Travel ได ้รู ้จักเพือ
่ นใหม่ตา่ งชาติ
มี
โอกาสเรียนรู ้การทางานทีเ่ ป็ นระบบ และท่องเทีย
่ วภายหลังจบโครงการฯ ทัง้ นี้ผู ้เข ้าร่วมโครงการฯ จะได ้รับ
การดูแลอย่างใกล ้ชิดจากองค์กรแลกเปลีย
่ นวัฒนธรรมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาและผู ้ประสานงานประจา
ประเทศไทย ตลอดระยะเวลาทีเ่ ข ้าร่วมโครงการฯ อีกด ้วย
ว ัตถุประสงค์ในการจ ัดโครงการ
1.
2.
3.
4.

เพือ
่ เรียนรู ้การดาเนินชีวต
ิ และลักษณะการทางานของชาวอเมริกน
ั
เพือ
่ ส่งเสริมให ้เยาวชนได ้รับประสบการณ์การท่องเทีย
่ วในต่างแดน สามารถปรับใช ้กับมุมมองความคิดของตนเองได ้
เพือ
่ เปิ ดโอกาสให ้พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษอันมีสว่ นสาคัญในการประกอบวิชาชีพในอนาคต
เพือ
่ ใช ้เวลาว่างในระหว่างปิ ดภาคเรียนให ้เป็ นประโยชน์ และรู ้จักการดูแลตนเองในต่างแดน

ระยะเวลาการเข้าร่วมโครงการ
นั กศึกษาสามารถทางานได ้ระยะเวลา 3-4 เดือนในช่วงเดือนพฤษภาคม – สิงหาคม และเมือ
่ จบโครงการ แล ้วสามารถเดินทางท่องเทีย
่ วในประเทศ
สหรัฐอเมริกาได ้ภายใน30วันหลังจากวีซา่ หมดอายุ โดยช่วงเวลาดังกล่าวจะต ้องไม่กระทบกับเวลาเปิ ดภาคเรียนของเทอมการศึกษาต่อไป
คุณสมบ ัติผส
ู ้ ม ัครโครงการ
1. นั กศึกษาทีม
่ อ
ี ายุระหว่าง 18 – 28 ปี และศึกษาอยูใ่ นระดับปริญญาตรีหรือปริญญาโท ในสถาบันอุดมศึกษา
โดยต ้องมีเกรดออกมาแล ้วอย่างตา่ 1 เทอม
2. มีเกรดเฉลีย
่ สะสมไม่ตา่ กว่า 2.00 และมีการลงทะเบียนเรียนต่อเนือ
่ ง (Full-time student)
่ สารภาษาอังกฤษในระดับปานกลางขึน
3. มีความสามารถในการสือ
้ ไป
4. มีความเข ้าใจและมีทัศนคติทด
ี่ ต
ี อ
่ โครงการฯ พร ้อมทีจ
่ ะเรียนรู ้ชีวต
ิ การทางานร่วมกับชาวต่างชาติ และ
สามารถแก ้ปั ญหาเฉพาะหน ้าด ้วยตนเองได ้
เอกสารทีใ่ ชใ้ นการสม ัครโครงการ
1. ประวัตส
ิ ว่ นตัวโดยย่อ (Resume)
2. สาเนาหนั งสือเดินทาง (Passport)
3. ใบรายงานผลการเรียนภาษาอังกฤษ (Transcript) ตัวจริง 1 ฉบับ
4. หนั งสือรับรองสถานภาพการเป็ นนั กศึกษา ภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1 ฉบับ
5. รูปถ่าย 2x2 นิว้ พืน
้ หลังขาว 1 รูป
ขนตอนการสม
ั้
ัครโครงการ
1.
2.
3.
4.

กรอกใบสมัครออนไลน์ (Apply Online) ทีห
่ น ้าเว็บไซต์ http://www.ieo-worktravel.com/
นั ดวันและเวลาทีส
่ ะดวกสัมภาษณ์วัดระดับภาษาทางโทรศัพท์กบ
ั เจ ้าหน ้าที่ IEO
ชาระเงินค่าสมัครเข ้าร่วมโครงการ 5,000 บาท
เลือกงานทีส
่ นใจและทาการจองงาน (โดยจะมีการสัมภาษณ์งานกับทางองค์กรหรือนายจ ้างในช่วงเดือน พ.ย. – ม.ค.) พร ้อมส่งเอกสารทีใ่ ช ้ในการ
สมัครเข ้าร่วมโครงการ
5. ภายหลังทีไ่ ด ้รับการยืนยันการจ ้างงาน ผู ้สมัครต ้องชาระค่าโครงการฯ ส่วนทีเ่ หลือ, ค่าวีซา่ และค่าระบบนั กเรียนแลกเปลีย
่ น ภายใน 7 วันทาการ
6. IEO จะดาเนินการขอเอกสาร DS2019 (DS2019 คือ เอกสารทีอ
่ อกโดยองค์กรแลกเปลีย
่ นวัฒนธรรมแห่งประเทศสหรัฐอเมริกา เอกสารนีเ้ ป็ น
เอกสารสาคัญประกอบการขอวีซา่ J1)
7. ภายหลังทีไ่ ด ้รับเอกสาร DS2019 จากทางองค์กรแลกเปลีย
่ นแล ้ว จะเป็ นขัน
้ ตอนเตรียมเอกสารในการทาวีซา่

้ น
่
เอกสารทีใ่ ชย
ื่ ประกอบการขอวีซา
DS – 160 (แบบฟอร์มการสมัครวีซา่ ) โดยทาง IEO จะส่งให ้ผู ้เข ้าร่วมโครงการหลังจากทีไ่ ด ้รับ DS2019 แล ้ว
ใบรายงานผลการเรียน (Transcript) ภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1 ฉบับ
หนั งสือรับรองสถานภาพการเป็ นนั กศึกษา ภาษาอังกฤษ ตัวจริง 1 ฉบับ
ี ละเครือ
รูปถ่าย 2x2 นิว้ พืน
้ หลังขาว 2 รูป (เปิ ดให ้เห็นหู ห ้ามใส่แว่นตา, คอนแทคเลนส์สแ
่ งประดับทุกชนิด)
5. จดหมายรับรองสถานภาพทางการเงิน (Bank Certificate) ออกโดยธนาคาร ตัวจริง 1 ฉบับ
1.
2.
3.
4.

