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เอกสารประกอบการขอวีซ่านักเรี ยนประเทศแคนาดา (Student Permits)
เอกสารของผู้สมัคร (ต้ องแปลเป็ นภาษาอังกฤษ)
1. หนังสือเดินทางที่เหลืออายุใช้ งานครอบคลุมระยะเวลาที่นกั เรี ยนจะอยูท่ ี่ประเทศแคนาดาพร้ อมสาเนา 1 ชุด
2. กรอกแบบฟอร์ มออนไลน์ “Application for a Study Permit – IMM1294”
3. กรอกแบบฟอร์ ม “Family Composition Information – IMM5645” ดาวโหลดได้ จาก
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5645E.pdf
4. กรอกแบบฟอร์ มออนไลน์ “Schedule 1 – application for Temporary resident Visa - IMM5257”จาก
http://www.cic.gc.ca/english/pdf/kits/forms/IMM5257E.pdf
5. รูปถ่ายหน้ าตรง ไม่เกิน 6 เดือน ขนาด 1.37x1.77 นิ ้ว จานวน 3 ใบ พื ้นหลังสีขาวเท่านัน้
6. ค่าธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า จ่ายเป็ นแคชเชียร์ เช็คหรื อแบงค์ดราฟท์เท่านัน้ (ไม่รับเป็ นเงินสดหรื อเช็คส่วนตัว)
สัง่ จ่าย “Embassy of Canada” 1 ใบ จานวน 4,200 บาท และ
สัง่ จ่าย “VFS (Thailand) LID.” 1 ใบ จานวน 673 บาท
7. สาเนาบัตรประชาชน, สาเนาทะเบียนบ้ าน, สาเนาสูตบิ ตั ร
8. หนังสือตอบรับฉบับจริง จากสถานศึกษาในประเทศแคนาดา พร้ อมสาเนา 1 ชุด โดยระบุ
• ชื่อเต็ม และที่อยูข่ องนักเรี ยน
• วันเดือนปี เกิดของนักเรี ยน
• หลักสูตรที่ลงทะเบียน
• วันเริ่มเรี ยนและวันสิ ้นสุดหลักสูตร
9. สาหรับนักเรี ยนที่มีความประสงค์จะศึกษาต่อที่ มณฑลควิเบค (Quebec) ต้ องยื่น “Certificated d’ acceptation”
(Quebec Certificate of Acceptance or CAQ) ที่ออกให้ โดย กระทรวงวัฒนธรรมและตรวจคนเข้ าเมืองของ
มณฑลควิเบค (Ministere des Communautes Culturelles et de l’Immigration du Quebec or MCCI)
10. หลักฐานการศึกษาล่าสุดตัวจริงพร้ อมสาเนา ได้ แก่ ทรานสคริปต์ ประกาศนียบัตร หรื อปริญญาบัตร
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หลักฐานด้ านการเงิน
o Bank statement และสมุดเงินฝากสะสมทรัพย์หรื อประจาของผู้สนับสนุนด้ านการเงิน
- บัญชีมีการเปิ ดใช้ งานเกิน 12 เดือน และมียอดเงินเข้ าออกอย่างสม่าเสมอ
- ยอดเงินคงเหลือล่าสุด มีจานวนเพียงพอครอบคลุมค่าใช้ จา่ ยและค่าดารงชีพของนักเรี ยน
o จดหมายรับรองจากธนาคาร
o เอกสารการเงินอื่นๆ ที่ชว่ ยสนับสนุนการยื่นขอวีซา่
o จดหมายรับรองงานของผู้สนับสนุนการเงิน ที่ระบุ ตาแหน่ง เงินเดือน ระยะเวลาในการทางาน
o กรณีที่เป็ นเจ้ าของกิจการ/ธุรกิจส่วนตัว ใช้ ใบจดทะเบียนการค้ าของธุรกิจของผู้สนับสนุนด้ านการเงิน
o กรณีได้ รับทุน หลักฐานแสดงการได้ รับทุนการศึกษาที่ระบุจานวนเงิน ลักษณะของทุนและเงื่อนไขของการได้ รับทุน
o หลักฐานแสดงการทางานของผู้ปกครองที่การเงินให้ นกั เรี ยน
o นักเรี ยนที่มีความประสงค์ศกึ ษาต่อมากกว่า 6 เดือนต้ องตรวจสุขภาพ (Medical Examination) โดยหลังจากยื่น
สมัครวีซา่ แล้ ว ทางสถานทูตจะมีเอกสารและรายละเอียดให้ ไปตรวจสุขภาพจากโรงพยาบาลที่กาหนดไว้
นักเรียนที่มีอายุน้อยกว่ า 18 ปี ต้ องยื่นเอกสารและกรอกแบบฟอร์ มเพิ่มเติมดังนี ้
o กรอกและลงลายเซ็นในแบบฟอร์ ม “Custodianship declaration (IMM 5646)” ทัง้ 2 หน้ า โดยต้ องมีลายเซ็นผู้ปกครอง
และการ์ เดี ้ยน และลายเซ็นรับรองจาก Notary
นักเรียนที่มีอายุตงั ้ แต่ 18 ปี ขึน้ ไป ต้ องยื่นเอกสารเพิ่มเติมดังนี ้
o ใบ “ Police Clearance Certificate ” โดยต้ องยื่นคาร้ องขอตรวจสอบประวัติอาชญากรรมที่สานักงานตารวจแห่งชาติ
ซึง่ ใช้ เวลาประมาณ 15 วัน
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การยื่นขอใบรับรองความประพฤติจากสานักงานตารวจแห่ งชาติ
1.
2.
3.
4.
5.

บัตรประชาชนตัวจริง พร้ อมสาเนา 1 ชุด
หนังสือเดินทางตัวจริง พร้ อมสาเนา 1 ชุด
สาเนาทะเบียนบ้ าน 1 ชุด
สาเนาใบเปลี่ยนชื่อนามสกุล (ถ้ ามี) 1 ชุด
ใบคาร้ องจากเอเจนต์เพื่อขอใบรับรองความประพฤติ

หมายเหตุ
- เอกสารทีเ่ ป็ นสาเนาจะต้ องเซ็นชื่อพร้ อมรับรองสาเนาถูกต้ อง
- ไม่ต้องใช้ รูปถ่าย เพราะทางสานักงานตารวจแห่งชาติจะเป็ นผู้ถา่ ยรูปให้ เอง
- ไม่เสียค่าใช้ จา่ ยใดๆ

ขัน้ ตอนการสมัครวีซ่านักเรียนประเทศแคนาดา
1. ยื่นแบบคาขอวีซา่ พร้ อมลายเซ็นต์ที่สมบูรณ์, ใบตรวจรายการ, แบบให้ ความยินยอมวีเอฟเอส, พาสปอร์ ต, รูปถ่าย,
เอกสารประกอบต่างๆ ตามรายการเช็คลิสต์, เช็คหรื อตัว๋ แลกเงินสาหรับค่าธรรมเนียมวีซ่าและตัว๋ แลกเงินสาหรับ
ค่าธรรมเนียมบริการวีเอฟเอส ที่ศนู ย์รับยื่นคาร้ องขอวีซา่ ประเทศแคนาดา อาคาร เดอะ เทรนดี ้ เลขที่ 10/198-201 ชัน้
28 ซอยสุขมุ วิท 13 แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพ ฯ 10110
2. ผู้สมัครจะได้ รับอีเมลแจ้ งถึงหมายเลขติดตามสถานภาพคาขอภายใน 2 วันทาการหลังจากที่ทางศูนย์ได้ รับเอกสารและ
ดาเนินการเข้ าระบบเป็ นที่เรี ยบร้ อยเมื่อผ่านขันตอนการตรวจสอบเอกสารและการสั
้
มภาษณ์แล้ ว เจ้ าหน้ าที่
Immigration จะให้ เอกสารการตรวจสุขภาพ (medical form) พร้ อมข้ อมูลของแพทย์ที่สถานทูตฯ รับรอง และกาหนดไว้
ซึง่ นักเรี ยน/นักศึกษาควรติดต่อเพื่อรับการตรวจสุขภาพทันที
3. เมื่อสถานทูตฯ ได้ รับผลการตรวจสุขภาพที่ผา่ นการพิจารณาและรับรองแล้ ว เจ้ าหน้ าที่ Immigration จะแจ้ งให้ นกั เรี ยน
นาเอาหนังสือเดินทางมาติดสติกเกอร์ วีซา่ สาหรับใช้ ในการเดินทางเข้ าแคนาดา พร้ อมทัง้ ออกจดหมายกากับสาหรับ
ให้ ยื่นต่อเจ้ าหน้ าที่ Immigration ที่สนามบินในแคนาดาเมื่อไปถึง และเจ้ าหน้ าที่จะออกวีซา่ นักเรี ยนให้ ณ ที่นนั ้
ระยะเวลาพิจารณาวีซ่า
- สถานทูตใช้ เวลาในการดาเนินการพิจารณาวีซา่ นักเรี ยน ประมาณ 50 วันทาการไม่รวมวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัต
ฤกษ์

