ขนตอนการขอวี
ั้
ซ่าแคนาดา
ขนตอนที
ั้
่ 1 รวบรวมเอกสาร
ผู ้สมัครสามารถใช ้แบบฟอร์ม IMM 5484 เพือ
่ ช่วยในการเก็บรวบรวมเอกสารการสมัครขอวีซา่ ซึง่ ใน
แบบฟอร์ม IMM5484 จะระบุถงึ ขัน
้ ตอนการขอวีซา่ และเอกสารทีใ่ ช ้ในการขอวีซา่ โดยเอกสารทีใ่ ช ้จะประกอบไปด ้วย
-

-

แบบฟอร์ม IMM 5257
แบบฟอร์ม IMM 5645
ใบเสร็จชาระเงินค่าขอวีซา่
Passport ทีม
่ อ
ี ายุมากกว่า 6 เดือน
่ และวันเดือนปี เกิด
รูปถ่าย 2 ใบ โดยด ้านหลังรูปถ่ายให ้เขียนชือ
รายละเอียดรูปถ่ายมีเงือ
่ นไข ดังนี้
รูปถ่ายขนาด 35mm x 45 mm และจะต ้องถ่ายไม่เกิน 6 เดือน พืน
้ หลังเป็ นสีขาวและดา หรือเป็ นสี
รูปถ่ายต ้องชัดเจน ไม่มก
ี ารตกแต่ง ดัดแปลง หรือสีฉูดฉาดตัดกับพืน
้ หลังรูป
อนุญาตให ้ผู ้สมัครสามารถสวมแว่นสายตาได ้ แต่ต ้องให ้มองเห็นดวงตาของผู ้สมัครได ้อย่างชัดเจน
ไม่ควรให ้กรอบแว่นมาบังดวงตา
อนุญาตให ้แต่งหน ้า และทาผมได ้เล็กน ้อย
ในกรณีทต
ี่ ้องปกปิ ดศีรษะด ้วยเหตุผลทางศาสนา แต่ต ้องให ้เห็นใบหน ้าชัดเจน
เอกสารทางการเงิน เช่น สมุดบัญชีเงินออม, เงินฝาก (ตัวจริง) ทีฝ
่ ากมาไม่ตา่ กว่า 1 ปี หรือ Bank
Guarantee (ตัวจริง) จากทางธนาคารและต ้องปรับเป็ นยอดปั จจุบัน
ใบรับรองการทางานของบิดามารดา
กรณีให ้บิดามารดา ญาติพน
ี่ ้อง รับรอง ผู ้สมัครต ้องแนบจดหมายรับรองทีแ
่ สดงการเกีย
่ วข ้องกันระหว่าง
ผู ้สมัครและผู ้รับรอง ทีส
่ ามารถพิมพ์ขน
ึ้ เอง พร ้อมเซ็นต์รับรอง และแนบสมุดบัญชีเล่มทีใ่ ช ้รับรองมาด ้วย
Transcript จากสถาบันทีส
่ าเร็จการศึกษา หรือ
เอกสารอนุมัตก
ิ ารหยุดเรียนของนักเรียนเป็ นภาษาอังกฤษ (กรณีผู ้สมัครกาลังศึกษาอยู่)
ทะเบียนบ ้าน (ตัวจริง)
สาเนาบัตรประชาชน หรือสาเนาสูตบ
ิ ัตร
่ -นามสกุล ต ้องแปลเป็ นภาษาอังกฤษเท่านัน
สาเนาใบเปลีย
่ นชือ
้ (ถ ้ามี)
สาเนาใบตอบรับจากทางสถาบัน (กรณีผู ้สมัครต ้องการขอวีซา่ นักเรียน)
สาเนาตัว๋ เครือ
่ งบินไป-กลับ

ขนตอนที
ั้
่ 2 กรอกแบบฟอร์มในการสม ัครขอวีซ่า ซงึ่ ประกอบด้วย
-

-

แบบฟอร์ม IMM 5257
แบบฟอร์ม IMM 5645
แบบฟอร์ม IMM 5484
ผู ้สมัครต ้องพยายามกรอกให ้หมดทุกช่อง หรือถ ้ากรอกไม่ได ้ก็พม
ิ พ์คาว่า Not Applicable หรือ NA ลงไป
ซึง่ ผู ้สมัครสามารถกรอกแบบฟอร์มและ save ไว ้เพือ
่ กลับมากรอกให ้สมบูรณ์ในภายหลังได ้ ผู ้สมัครจะ
พิมพ์เป็ นตัวพิมพ์ใหญ่ หรือพิมพ์เล็กก็ได ้
เมือ
่ ผู ้สมัครกรอกแบบฟอร์มขอวีซา่ ครบแล ้ว ผู ้สมัครต ้องแน่ใจว่าเมือ
่ ทาการปริน
้ ส์เอกสารออกมาแล ้ว
จะต ้องมีบาร์โค ้ดปรากฏในส่วนท ้ายเอกสาร

สามารถอ่านรายละเอียดเพิม
่ เติมได ้ที่ :
Instruction Guide (IMM 5269) :

http://www.canadainternational.gc.ca/thailand-thailande/visas/forms_study-formulaires_etude.aspx?lang=eng&view=d

ขนตอนที
ั้
่ 3 ชาระค่าธรรมเนียม
อัตราค่าธรรมเนียมจะแตกต่างกันไปตามประเภทของวีซา่ ซึง่ สามารถจาแนกรายละเอียดได ้ ดังนี้
่
ประเภทวีซา

ค่าธรรมเนียม

Temporary Resident Visa :

CA$ 75
CA$ 150
CA$ 400
CA$ 125

Individual – single entry
Individual – multiple entry

Family Rate - Maximum
Study Permit

ิ ธิในการสมัครขอวีซา่ ประเทศแคนาดา และควรจะรวบรวมเอกสารให ้ครบก่อนทีจ
ผู ้สมัครต ้องแน่ใจว่าตนมีสท
่ ะ
ทาการกรอกแบบฟอร์ม ซึง่ ค่าธรรมเนียมการสมัครขอวีซา่ นี้ ผู ้สมัครจะไม่ได ้รับคืนเมือ
่ ถูกปฏิเสธวีซา่
วิธก
ี ารชาระค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ แคนาดา มีดงั นี้
้ แคชเชียร์เช็ค สัง่ จ่าย สถานฑูตแคนาดา
ซือ
่ ผู ้สมัครหลังแคชเชียร์เช็ค และเช็คต ้องมีอายุเกิน 180 วันหลังจากทางสถานฑูตได ้รับเช็คนัน
สลักชือ
้
ผู ้สมัครจะต ้องนาแคชเชียร์เช็คแนบไปกับใบสมัครด ้วย
ค่าธรรมเนียมควรจะตรงกันกับประเภทวีซา่ ทีผ
่ ู ้สมัครทาการสมัคร
ในกรณีทส
ี่ ถานทูตได ้รับเอกสารการสมัคร และค่าธรรมเนียมการสมัครไม่ตรงตามประเภทของวีซา่ ใบ
สมัครนัน
้ จะถูกตีกลับโดยไม่มก
ี ารดาเนินการใดๆ
6. ผู ้สมัครต ้องเก็บใบเสร็จการชาระค่าธรรมเนียมไว ้เป็ นหลักฐาน
7. ทางสถานทูตจะไม่รับการชาระค่าธรรมเนียมเป็ นเงินสด และทางสถานทูตจะไม่รับผิดชอบกับเงินสดนัน
้
1.
2.
3.
4.
5.

เมือ
่ ทาการชาระค่าธรรมเนียมการขอวีซา่ แล ้ว ผู ้สมัครต ้องรวบรวมเอกสารทัง้ หมด และเดินทางไปยืน
่ เอกสาร
ด ้วยตัวเองทีส
่ ถานฑูตแคนาดา และต ้องนาบัตรประชาชนติดตัวไปด ้วย
้ 15 อาคารอับดุลราฮิม ถนนพระราม 4 (ตรงข ้ามสวนลุมพิน)ี
สถานทูตแคนาดา ตัง้ อยู่ที่ ชัน
The Canadian Embassy
Immigration Section
15th Floor, Abdulrahim Place
990 Rama IV Road
Bangkok 10500
Thailand

เวลาทาการ : จันทร์ – พฤหัสบดี เวลา 07:30 – 16:15 น.
วันศุกร์
เวลา 07:30 – 13:00 น.
คาแนะนา : จันทร์ ถึง พฤหัสบดี ตัง้ แต่

เวลา 07:30 - 10:00 สาหรับแผนก visa application
เวลา 13:30 - 15:45 สาหรับการมารับ visa และ passport

ระยะเวลาในการพิจารณาวีซ่า
การพิจารณาวีซา่ อยู่ทด
ี่ ย
ุ ลพินจ
ิ ของเจ ้าหน ้าทีก
่ งสุล โดยจะใช ้ระยะเวลาในการพิจารณาประมาณ 7 วัน
http://www.cic.gc.ca/english/information/times/temp/students.asp โดยเจ ้าหน ้าทีอ
่ าจจะทาการนัดวัน เวลา
สถานทีก
่ บ
ั ผู ้สมัคร เพือ
่ ทาการสัมภาษณ์ข ้อมูลเพิม
่ เติม เป็ นกรณีๆ ไป แต่ถ ้าผู ้สมัครปฏิเสธการสัมภาษณ์ ทางสถาน
กงสุลจะคืน Passport และเอกสารทัง้ หมดคืน พร ้อมกับเหตุผลทีผ
่ ู ้สมัครถูกปฏิเสธวีซา่

อ่านข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่ : http://www.cic.gc.ca/english/information/offices/missions/bangkok.asp

