
ข ัน้ตอนการขอวซี่าแคนาดา 

ข ัน้ตอนที ่1  รวบรวมเอกสาร 

 ผูส้มัครสามารถใชแ้บบฟอรม์ IMM 5484 เพือ่ชว่ยในการเก็บรวบรวมเอกสารการสมัครขอวซีา่ ซึง่ใน

แบบฟอรม์ IMM5484 จะระบุถงึขัน้ตอนการขอวซีา่ และเอกสารทีใ่ชใ้นการขอวซีา่ โดยเอกสารทีใ่ชจ้ะประกอบไปดว้ย  

- แบบฟอรม์ IMM 5257 

- แบบฟอรม์ IMM 5645 

- ใบเสร็จช าระเงนิคา่ขอวซีา่ 

- Passport ทีม่อีายุมากกวา่ 6 เดอืน 

- รูปถ่าย 2 ใบ  โดยดา้นหลงัรูปถ่ายใหเ้ขยีนชือ่ และวนัเดอืนปีเกดิ  

รายละเอยีดรูปถ่ายมเีงือ่นไข ดงัน้ี 

 รูปถ่ายขนาด 35mm x 45 mm และจะตอ้งถ่ายไม่เกนิ 6 เดอืน พืน้หลงัเป็นสขีาวและด า หรอืเป็นส ี

     รูปถ่ายตอ้งชดัเจน ไม่มกีารตกแตง่ ดดัแปลง หรอืสฉูีดฉาดตดักบัพืน้หลงัรูป 

 อนุญาตใหผู้ส้มัครสามารถสวมแวน่สายตาได ้แตต่อ้งใหม้องเห็นดวงตาของผูส้มัครไดอ้ย่างชดัเจน 

ไม่ควรใหก้รอบแวน่มาบังดวงตา 

 อนุญาตใหแ้ตง่หนา้ และท าผมไดเ้ล็กนอ้ย  

 ในกรณีทีต่อ้งปกปิดศรีษะดว้ยเหตผุลทางศาสนา แตต่อ้งใหเ้ห็นใบหนา้ชดัเจน 

- เอกสารทางการเงนิ เชน่ สมุดบัญชเีงนิออม, เงนิฝาก (ตวัจรงิ) ทีฝ่ากมาไม่ต า่กวา่ 1 ปี หรอื Bank 

Guarantee (ตวัจรงิ) จากทางธนาคารและตอ้งปรับเป็นยอดปัจจุบัน 

- ใบรับรองการท างานของบดิามารดา 

- กรณีใหบ้ดิามารดา ญาตพิีน่อ้ง รับรอง ผูส้มัครตอ้งแนบจดหมายรับรองทีแ่สดงการเกีย่วขอ้งกนัระหวา่ง

ผูส้มัครและผูร้ับรอง ทีส่ามารถพมิพข์ึน้เอง พรอ้มเซ็นตร์ับรอง และแนบสมุดบัญชเีลม่ทีใ่ชร้ับรองมาดว้ย 

- Transcript จากสถาบันทีส่ าเร็จการศกึษา หรอื 

- เอกสารอนุมัตกิารหยุดเรยีนของนักเรยีนเป็นภาษาองักฤษ (กรณีผูส้มัครก าลงัศกึษาอยู่) 

- ทะเบยีนบา้น (ตวัจรงิ) 

- ส าเนาบัตรประชาชน หรอืส าเนาสตูบิัตร  

- ส าเนาใบเปลีย่นชือ่-นามสกลุ ตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษเท่านัน้ (ถา้ม)ี 

- ส าเนาใบตอบรับจากทางสถาบัน (กรณีผูส้มัครตอ้งการขอวซีา่นักเรยีน) 

- ส าเนาตัว๋เครือ่งบนิไป-กลบั 

 

ข ัน้ตอนที ่2  กรอกแบบฟอรม์ในการสมคัรขอวซี่า  ซึง่ประกอบดว้ย 

- แบบฟอรม์ IMM 5257 

- แบบฟอรม์ IMM 5645 

- แบบฟอรม์ IMM 5484 

- ผูส้มัครตอ้งพยายามกรอกใหห้มดทุกชอ่ง หรอืถา้กรอกไม่ไดก็้พมิพค์ าวา่ Not Applicable หรอื NA ลงไป 

ซึง่ผูส้มัครสามารถกรอกแบบฟอรม์และ save ไวเ้พือ่กลบัมากรอกใหส้มบูรณใ์นภายหลงัได ้ผูส้มัครจะ

พมิพเ์ป็นตวัพมิพใ์หญ่ หรอืพมิพเ์ล็กก็ได ้

- เมือ่ผูส้มัครกรอกแบบฟอรม์ขอวซีา่ครบแลว้ ผูส้มัครตอ้งแน่ใจวา่เมือ่ท าการปริน้สเ์อกสารออกมาแลว้ 

จะตอ้งมบีารโ์คด้ปรากฏในสว่นทา้ยเอกสาร 

สามารถอา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่:  

Instruction Guide (IMM 5269) : http://www.canadainternational.gc.ca/thailand-thailande/visas/forms_study-formulaires_etude.aspx?lang=eng&view=d 

 

 

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


ข ัน้ตอนที ่3  ช าระคา่ธรรมเนยีม 

 อตัราคา่ธรรมเนียมจะแตกตา่งกนัไปตามประเภทของวซีา่ ซึง่สามารถจ าแนกรายละเอยีดได ้ดงัน้ี 

ประเภทวซีา่ คา่ธรรมเนยีม 

Temporary Resident Visa :  
Individual – single entry CA$ 75 
Individual – multiple entry CA$ 150 
Family Rate - Maximum CA$ 400 
Study Permit CA$ 125 

 

 ผูส้มัครตอ้งแน่ใจวา่ตนมสีทิธใินการสมัครขอวซีา่ประเทศแคนาดา และควรจะรวบรวมเอกสารใหค้รบกอ่นทีจ่ะ

ท าการกรอกแบบฟอรม์ ซึง่คา่ธรรมเนียมการสมัครขอวซีา่น้ี ผูส้มัครจะไม่ไดร้ับคนืเมือ่ถูกปฏเิสธวซีา่     

 วธิกีารช าระคา่ธรรมเนียมการขอวซีา่แคนาดา มดีงัน้ี 

1. ซือ้แคชเชยีรเ์ช็ค สัง่จ่าย สถานฑตูแคนาดา 

2. สลกัชือ่ผูส้มัครหลงัแคชเชยีรเ์ช็ค และเช็คตอ้งมอีายุเกนิ 180 วนัหลงัจากทางสถานฑตูไดร้ับเช็คนัน้ 

3. ผูส้มัครจะตอ้งน าแคชเชยีรเ์ช็คแนบไปกบัใบสมัครดว้ย 

4. คา่ธรรมเนียมควรจะตรงกนักบัประเภทวซีา่ทีผู่ส้มัครท าการสมัคร 

5. ในกรณีทีส่ถานทูตไดร้ับเอกสารการสมัคร และคา่ธรรมเนียมการสมัครไม่ตรงตามประเภทของวซีา่ ใบ

สมัครนัน้จะถูกตกีลบัโดยไม่มกีารด าเนนิการใดๆ 

6. ผูส้มัครตอ้งเก็บใบเสร็จการช าระคา่ธรรมเนียมไวเ้ป็นหลกัฐาน 

7. ทางสถานทูตจะไม่รับการช าระคา่ธรรมเนียมเป็นเงนิสด และทางสถานทูตจะไม่รับผดิชอบกบัเงนิสดนัน้  

 เมือ่ท าการช าระคา่ธรรมเนียมการขอวซีา่แลว้ ผูส้มัครตอ้งรวบรวมเอกสารทัง้หมด และเดนิทางไปยืน่เอกสาร

ดว้ยตวัเองทีส่ถานฑตูแคนาดา และตอ้งน าบัตรประชาชนตดิตวัไปดว้ย 

  สถานทูตแคนาดา ตัง้อยู่ที ่ชัน้ 15 อาคารอบัดลุราฮมิ ถนนพระราม 4  (ตรงขา้มสวนลมุพนีิ) 
The Canadian Embassy 

Immigration Section 

15th Floor, Abdulrahim Place 

990 Rama IV Road 

Bangkok 10500 

Thailand 

เวลาท าการ  :  จันทร ์– พฤหัสบด ี เวลา   07:30 – 16:15 น. 

                         วนัศกุร ์               เวลา   07:30 – 13:00 น. 

ค าแนะน า : จันทร ์ถงึ พฤหัสบด ีตัง้แต ่   เวลา   07:30 - 10:00   ส าหรับแผนก visa application 

                                                                              เวลา  13:30 - 15:45   ส าหรับการมารับ visa และ passport 

 

ระยะเวลาในการพจิารณาวซี่า 

 การพจิารณาวซีา่อยู่ทีด่ยุลพนิจิของเจา้หนา้ทีก่งสลุ โดยจะใชร้ะยะเวลาในการพจิารณาประมาณ 7 วนั 

http://www.cic.gc.ca/english/information/times/temp/students.asp โดยเจา้หนา้ทีอ่าจจะท าการนัดวนั เวลา 

สถานทีก่บัผูส้มัคร เพือ่ท าการสมัภาษณข์อ้มูลเพิม่เตมิ เป็นกรณีๆ ไป แตถ่า้ผูส้มัครปฏเิสธการสมัภาษณ ์ทางสถาน

กงสลุจะคนื Passport และเอกสารทัง้หมดคนื พรอ้มกบัเหตผุลทีผู่ส้มัครถูกปฏเิสธวซีา่ 

 

อา่นขอ้มูลเพิม่เตมิไดท้ี ่: http://www.cic.gc.ca/english/information/offices/missions/bangkok.asp  

http://www.cic.gc.ca/english/information/times/temp/students.asp
http://www.cic.gc.ca/english/information/offices/missions/bangkok.asp

