
 

 

 

วซ่ีาแคนาดา  
 

เอกสารประกอบการย่ืนวซ่ีาแคนาดา 

 

1.  หนังสือเดินทาง (PASSPORT) ท่ีมีอายุเหลือมากกว่า 6 เดือน นบัจากหลงัวนัเดินทางกลบัและมีสภาพสมบูรณ์ไม่
ชาํรุด และมีหนา้วา่งสาํหรับติดหนา้วีซ่าเป็นอยา่งนอ้ย 2 หนา้ หากมี หนงัสือเดินทางเล่มเก่า โปรดแนบมาดว้ยเพื่อ
ประโยชน์ในการอนุมติัวีซ่าจากสถานทูตฯ 

2. สาํเนาหนา้หนงัสือเดินทาง จาํนวน 2 ใบ  
3.  รูปถ่ายสี ขนาด 2 นิว้ จาํนวน 2 รูป พื้นหลงัสีขาว หนา้ตรงไม่ใส่แวน่ ไม่ยิม้ (เห็นสัดส่วนใบหนา้เกิน 50% ของรูป

ถ่าย) ไม่มีรอยขูดขีด รอยแม๊ก เยบ็กระดาษ หรือเป้ือนนํ้ าหมึกปากกา (ถ่ายไม่เกิน 6 เดือน) เป็นรูปท่ีถ่ายจากร้าน
เท่านั้น (ไม่อนุญาตใหใ้ชรู้ปถ่ายด่วนหรือโพราลอยด)์ และต้องไม่ซ ้ากบัรูปวีซ่าท่ีมีในเล่ม 

4. หลักฐานส่วนตัว – สําเนาทะเบียนบา้น, สําเนาบตัรประชาชน, สําเนาทะเบียนสมรส, ใบหย่าหรือใบมรณะบตัร 
(กรณีคู่สมรสเสียชีวิต), สาํเนาใบเปล่ียนช่ือ-สกุล (ถา้มี) กรณีเป็นเด็กอายตุํ่ากวา่ 15 ปีใชส้าํเนาใบสูติบตัร 
 ( พร้อมฉบับแปลภาษาองักฤษ ) ยกเว้นส าเนาบัตรประชาชน 

5. หลักฐานการท างาน – หนังสือรับรองจากจากหน่วยงานหรือบริษทั ให้ระบุตาํแหน่ง, วนัเร่ิมทาํงาน, อัตรา
เงินเดือน , วนัลางานและวนักลบัมาทาํงาน (เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น) , กรณีเป็นเจา้ของธุรกิจ ใบทะเบียนการคา้ 
และหนงัสือรับรองการจดทะเบียน (คดัลอกไม่เกิน 3 เดือน) พร้อมทั้ง เซ็นช่ือรับรองสาํเนาและประทบัตราบริษทั
ฯ (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ) และตอ้งตรงตามภาษาไทย, กรณีเป็นนักศึกษาให้ใช้หนังสือรับรองจากทาง
สถาบนั (เป็นภาษาองักฤษเท่านั้น) ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอร์ต 

6. หลกัฐานการเงิน  
6.1 กรณีผู้เดินทาง ออกค่าใช้จ่ายเอง ใช้หนังสือรับรองการเงินจากทางธนาคาร (BANK GUARANTEE) บัญชี
ออมทรัพย์ และ ใช ้BANK STATEMENT  บัญชีออมทรัพย์ (บัญชีเดียวกัน) ย้อนหลงั 6 เดือน ของผูเ้ดินทาง ขอ
จากทางธนาคารเท่านั้น ต้องเป็น STATEMENT ตัวเต็มจากธนาคารเท่านั้น ไม่ใช่สําเนาจากสมุดบัญชี และ 
อพัเดทไม่เกิน 15 วนัหรืออยู่ในเดือนท่ียื่นวีซ่า (ก่อน ย่ืนวีซ่าอาจจะขอให้ท่านปรับอัพเดทอีกคร้ัง)  (ตอ้งมีเงิน
แสดงในบญัชีใหค้รอบคลุมค่าใชจ่้าย ประมาณ 100,000 บาทขึ้นไปต่อท่าน) 
** สถานทูตไม่รับพจิารณาบัญชีกระแสรายวันและบัญชีฝากประจ า **  
6.2 กรณีเปล่ียนบญัชีเป็นเล่มใหม่ ใหท้่านถ่ายสาํเนาสมุดบญัชีมาทั้งสองเล่ม (ทั้งเล่มเก่า – เล่มใหม่) 
6.3 กรณีผู้เดินทางไม่ได้ออกค่าใช้จ่ายเอง ตอ้งมีเอกสารการเงินของผูเ้ดินทางเอง และ เพิ่ม หนงัสือรับรองค่าใชจ่้าย
ในการเดินทาง ใช้ส าเนา BANK STATEMENT บัญชีออมทรัพย์ (ของผู้ท่ีออกค่าใช้จ่าย) ย้อนหลงั 6 เดือน ท่ีออก
จากทางธนาคารเท่านั้ น ระบุช่ือเจ้าของบัญชี (บุคคลท่ีออกค่าใช้จ่าย) ต้องสะกดช่ือ สกุล ให้ตรงตามหน้า



พาสปอร์ต และบุคคลท่ีเจา้ของบญัชีออกค่าใชจ่้ายให้ (ผูเ้ดินทาง) ต้องสะกดช่ือ – สกุล ให้ตรงตามหน้าพาสปอต 
โดยชดัเจน ฉบบัภาษาองักฤษ กรุณายืน่ขอจากธนาคาร  

7. จดหมายเชิญ (กรณีไปติดต่อ ธุรกจิ}ประชุม,เยี่ยมญาติ) 
-      หากมีสปอนเซอร์หรือผูท่ี้ออกค่าใช้จ่ายให้ จะตอ้งมีจดหมายรับรองการเป็นสปอนเซอร์  หน้าสําเนาหนังสือ

เดินทางของสปอนเซอร์ เอกสารการงาน และเอกสารการเงินของสปอนเซอร์นะคะ 
8. กรณีผูเ้ดินทางเป็นผูอ้ยู่ภายใตก้ารอุปการะเล้ียงดู เช่น ภรรยาท่ีไม่ไดท้าํงานให้แสดงเอกสารขา้งตน้ทั้งหมดของ

สามี หรือผูเ้ดินทางท่ีมีคนรับรองค่าใชจ่้าย ใหใ้ชเ้อกสารขา้งตน้ทั้งหมดของผูรั้บรองค่าใชจ่้าย 
9. กรณีท่ีเด็กอายุตํ่ากว่า 20  ปีไม่ไดเ้ดินทางพร้อมบิดามารดาหรือคนใดคนหน่ึง ตอ้งทาํหนงัสือยินยอมให้เดินทาง

ไปต่างประเทศ จากอาํเภอหรือเขตท่ีท่านอยู ่และแสดงเอกสารขา้งตน้ทั้งหมดของบิดา-มารดาดว้ย 
- หากเด็กเดินทางไปกับบิดา จะตอ้งมีใบรับรองจากมารดา โดยมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทาง
ไปต่างประเทศกับบิดาโดยมีการรับรองค่าใช้จ่ายพร้อมแจ้งความสัมพนัธ์และยินดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะ
เกิดขึ้นโดยคดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สังกดั (พร้อมฉบับแปลภาษาอังกฤษ) พร้อมทั้งแนบสําเนาบตัรประชาชน
หรือหนา้พาสปอร์ตของมารดามาดว้ย 
- หากเด็กเดินทางไปกับมารดา จะตอ้งมีใบรับรองจากบิดา โดยบิดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัมารดาโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพร้อมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจะเกิดขึ้น
โดยคดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สังกดั (พร้อมฉบับแปลภาษาองักฤษ) พร้อมทั้งแนบสําเนาบตัรประชาชนหรือหนา้
พาสปอร์ตของมบิดามาดว้ย 
- หากเด็กไม่ได้เดินทางท้ังกับบิดาและมารดา โดยบิดาและมารดาจะตอ้งคดัจดหมายยินยอมให้บุตรเดินทางไป
ต่างประเทศกบัใครโดยมีการรับรองค่าใชจ่้ายพรอมแจง้ความสัมพนัธ์และยนิดีชดเชยค่าเสียหายท่ีอาจจจะเกิดขึ้น
โดยคดัฉบบัจริงจากอาํเภอตน้สังกดั (พร้อมฉบับแปลภาษาองักฤษ) พร้อมทั้งแนบสาํเนาบตัรประชาชนหรือสําเนา
หนา้พาสปอร์ตบิดาและมารดามาดว้ย พร้อมทั้งแนบสถานะทางการงานและการเงินของบิดามารดาเพื่อรับรองแก่
บุตรดว้ย  
- กรณีเด็กท่ีบิดา – มารดาหย่าร้าง จะตอ้งแนบสําเนาใบหย่า และมีการสลกัหลงัโดยมีรายละเอียดว่าฝ่ายใดเป็น
ผูดู้แลบุตรแต่เพียงผูเ้ดียว (พร้อมฉบับแปลภาษาองักฤษ) 

10. กาํหนดการท่องเท่ียว (ITINERARY) 
 
 

ตัวอย่างรูปถ่ายส าหรับย่ืนวซ่ีาแคนาดา 

 

 

 

 



ระยะเวลาก่อนย่ืนวซ่ีา 
ลูกคา้จะตอ้งมีระเยะเวลาให้เจา้หนา้ท่ีตรวจสอบเอกสารและกรอกขอ้มูลก่อนการยืน่วีซ่า อยา่งนอ้ย 12 วนั ทาํการ 

นบัตั้งแต่วนัท่ีไดรั้บเอกสารจากลูกคา้ (ไม่รวม เสาร์- อาทิตย ์และ วนัหยดุนกัขตัฤกษ)์ 
 

ระยะเวลาการพิจารณาวซ่ีา 
20 วัน ท าการ นับตั้งแต่วนัท่ีลูกค้าช าระเงิน (ไม่รวม เสาร์- อาทิตย์ และ วันหยุดนักขัตฤกษ์) 

 

การย่ืนวซ่ีาแคนาดา ทุกท่านต้องกรอกประวตัคิรอบครัวอย่างละเอยีด 

ช่ือบุคคลกรุณากรอกเป็นภาษาองักฤษ 

1.ช่ือ-นามสกุล ผู้สมัครขอวีซ่า………………………………………………………………………………………. 

จงัหวดัท่ีเกิด………………………………..............................วนัเดือนปีเกิด.............................................................  

อาชีพ(ระบุตาํแหน่ง).................................................................................................................................................... 

สถานะ........................................................................... 

ท่ีอยู…่…………………………………………………………………………………………….…………………. 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

2. ช่ือ-นามสกุล บิดา ………………………………………...................................................................................... 
จงัหวดัท่ีเกิด...................................................................วนัเดือนปีเกิด......................................................................  
อาชีพ(ระบุตาํแหน่ง).................................................................................................................................................. 
สถานะ..................................................................................... 
ท่ีอยู…่……………………………………………………..……………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………....................... 
3. ช่ือ-นามสกุล มารดา ………………………………………………...… 
…………………………………………. 
จงัหวดัท่ีเกิด...........................................................................วนัเดือนปีเกิด........................................................  
อาชีพ(ระบุตาํแหน่ง)............................................................................................................................................ 
สถานะ..................................................................................... 
ท่ีอยู…่……………………………………………………………………….........................................………… 
………………………………………………………………………………………………………....................... 
4.ช่ือ-นามสกุล พี-่น้อง ……………………………………………...............................................................…...…  
จงัหวดัท่ีเกิด...........................................................................วนัเดือนปีเกิด..............................................................  



อาชีพ(ระบุตาํแหน่ง).................................................................................................................................................. 
สถานะ........................................................................... 
ท่ีอยู…่……………………………………………………………………………………………………………….. 
………………………………………………………………………………………………………......................... 

กรณีสมรส 
1. ช่ือ-นามสกุล คู่สมรส…………………………………………………..........................................................… 

จงัหวดัท่ีเกิด…………………………...........................วนัเดือนปีเกิด............................................................... 
 อาชีพ(ระบุตาํแหน่ง)............................................................................................................................................... 
สถานะ......................................................................................... 
ท่ีอยู…่…………………………………………..........................................................................……………..… 
…………………………………………………...............……………………………………………………… 
2. ช่ือ-นามสกุล บุตร …………………..............................................................……………………………...…  

จงัหวดัท่ีเกิด...........................................................วนัเดือนปีเกิด......................................................................  
อาชีพ(ระบุตาํแหน่ง)................................................................................................................................................ 
สถานะ....................................................................................... 
ท่ีอยู…่……………………………………………………..………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………….................……… 
3. ช่ือ-นามสกุล บุตร ………………………………………………...….............................................................. 

 จงัหวดัท่ีเกิด...............................................................วนัเดือนปีเกิด...................................................................  
อาชีพ(ระบุตาํแหน่ง).................................................................................................................................................. 
สถานะ........................................................................... 
ท่ีอยู…่……………………………………………………………………………………………………………… 

 

 
อตัราค่าบริการ 

ประเภทวซ่ีา 
ค่าวซ่ีาช าระแก่สถานทูต 

และค่าบริการ 
รวมค่าใช้จ่าย 

 

วีซ่าท่องเที่ยว   7,5000 7,500 บาท 

 (อตัราค่าธรรมเนียมวีซ่าอาจมีการเปลีย่นแปลง ขึน้อยู่กบัอตัราแลกเปลี่ยนค่าเงิน) 

 



หมายเหตุ  
1. การอนุมัติวีซ่าเป็นดุลพนิิจของทางสถานทูต ทางบริษัทไม่มีส่วนเกีย่วข้องใดๆท้ังส้ิน ท้ังนีบ้ริษัทเป็นเพยีงตัวกลางและ

คอยบริการอ านวยความสะดวกให้แก่ผู้เดินทางเท่าน้ัน 
2. ราคาค่าบริการอาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ 
3. ค่าบริการขา้งตน้สาํหรับผูส้มคัรท่ีถือพาสปอร์ตประเทศไทยเท่านั้น 
4. ค่าบริการทั้งหมดไม่สามารถคืนเงินได ้ในกรณีท่ีท่านไดรั้บการปฏิเสธวีซ่าจากทางสถานทูต 
5. เอกสาร และเวลาท่ีใชใ้นการยืน่วีซ่า อาจมีการเปล่ียนแปลงโดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้ทั้งน้ีขึ้นอยูก่บัดุลพินิจ

ของสถานทูต 
6. เอกสารทุกอยา่งท่ีเป็นภาษาไทย จะตอ้งแปลเป็นภาษาองักฤษ แลว้ ยืน่คู่กนักบัเอกสารท่ีแปลนั้นๆ ใหท้างบริษทัแปล

คิดฉบบัละ 100 บาท 
7. วีซ่าแคนาดาลูกคา้จะตอ้งไปโชวต์วัดว้ยตนเอง 
 
 

 


