กฎของวีซ่าแคนาดาที่ควรทราบ
นั ก ศึ ก ษาที่ ต ้ อ งการศึ ก ษาต่ อ ในประเทศแคนาดา จะต้ อ งได้ รั บ วี ซ ่ า
นักศึกษา หรือ วีซ่าผู้อยู่อาศัยชั่วคราว ยกเว้นในกรณีที่นักศึกษาสมัครเรียนใน
หลักสูตรที่มีระยะเวลาเรียนไม่เกินกว่า 6 เดือน ซึ่งนักศึกษาจะต้องเรียนให้จบ
หลักสูตรดังกล่าวภายในช่วงระยะเวลานั้น แต่ถึงอย่างไรก็ตาม จะเป็นการดี
ที่สุดถ้าหากทําการยื่นขอวีซ่าก่อนเดินทางเข้าประเทศแคนาดา โดยเฉพาะ
นักศึกษาที่มีความต้องการศึกษาต่อในหลักสูตรอื่น ๆ หลังจากจบจากหลักสูตร
ระยะสั้นดังกล่าว ถ้าหากนักศึกษาคนนั้นไม่มีวีซ่า ก็จะต้องทําการยื่นขอจาก
สํานักงานภายนอกประเทศแคนาดา
ขั้นตอนในการยื่นขอวีซ่านักศึกษา
มีขั้นตอนที่สําคัญ 10 ขั้นตอน ดังนี้
ตรวจสอบระยะเวลาของการอนุมัติวีซ่า
แต่ ล ะสํ า นั ก งานก็ จ ะใช้ เ วลาในการดํ า เนิ น การอนุ มั ติ วี ซ ่ า แตกต่ า งกั น
สําหรับสํานักงานในกรุงเทพฯ จะใช้ระยะเวลาโดยประมาณ 2-4 สัปดาห์
พริ้นแพ็คเกจคําขอในการยื่นขอวีซ่า
ซึ่งในแพ็คเกจดังกล่าว ประกอบด้วย คู่มือแนะแนวและแบบฟอร์ม
ทั้งหมดสําหรับการยื่นขอวีซ่า สําหรับนักศึกษาไทย หรือ นักศึกษาที่อาศัย
อยู่ในประเทศไทย จะต้องยื่นขอทั้งวีซ่านักศึกษาและวีซ่าผู้อยู่อาศัยชั่วคราว
โดยทางเจ้าหน้าที่จะทําการพิจารณาคําขอสําหรับวีซ่าผู้อยู่อาศัยชั่วคราวใน
เวลาเดียวกัน ดังนั้น นักศึกษาไม่ต้องยื่นแบบฟอร์มคําขอวีซ่าดังกล่าวแยก
ต่างหาก
เลือกสถานที่สําหรับการยื่นขอวีซ่า
การยื่นขอวีซ่านักศึกษา วีซ่าผู้อยู่อาศัยชั่วคราว และ วีซ่าทํางาน จะต้อง
ทํ า การยื่ น ขอที่ ส ํ า นั ก งานที่ มี ห น้ า ที่ รั บ ผิ ด ชอบในการอนุ มั ติ วี ซ ่ า แคนาดา
ภายในประเทศที่ตนอาศัยอยู่ หรือ ภายในประเทศตามสัญชาติของบุคคล
ดังกล่าว
รวบรวมเอกสารที่จําเป็นในการยื่นขอวีซ่า
ในการยื่นขอวีซ่านักศึกษา จะต้องมีเอกสารต่าง ๆ ดังต่อไปนี้
จดหมายตอบรับเข้าเรียนจากทางสถาบัน
หนังสือเดินทางที่ยังไม่หมดอายุ ทั้งของนักศึกษาและของสมาชิกในครอบครัวที่
ร่วมเดินทาง

รูปถ่ายปัจจุบัน 2 ใบ ขนาดที่ใช้ในหนังสือเดินทาง ทั้งของนักศึกษาและของ
สมาชิกในครอบครัวที่ร่วมเดินทาง โดยต้องเขียนชื่อและวันเกิดไว้ที่ด้านหลัง
ของรูปถ่ายทุกใบ
หลักฐานทางการเงิน ที่แสดงให้เห็นว่ามีทุนทรัพย์เพียงพอในระหว่างที่อยู่ใน
ประเทศแคนาดา เช่น
บัญชีธนาคารในประเทศแคนาดา ถ้ามีการโอนเงินไปยังบัญชีดังกล่าว
รายการแจ้งยอดบัญชี ในช่วง 4 เดือนที่ผ่านมา
หลักฐานแสดงการชําระค่าเล่าเรียน และค่าที่พัก
จดหมายรับรองจากสถาบันหรือบุคคล ที่ให้ความช่วยเหลือทางการเงิน
หลักฐานที่แสดงว่าได้รับทุนการศึกษาของประเทศแคนาดา
จดหมายแสดงเจตจํานงค์ในการยื่นขอวีซ่านักศึกษา (เฉพาะในกรณีที่ไม่ต้องใช้
วีซ่านักศึกษา) โดยเขียนอธิบายถึงเหตุผลในการยื่นขอวีซ่าดังกล่าว เพื่อให้เจ้า
หน้าที่ทราบว่าเราเข้าใจถึงทางเลือกที่มี ตัวอย่าง เช่น “ดิฉันต้องการที่จะสมัคร
เรียนหลักสูตรของมหาวิทยาลัยในประเทศแคนาดา หลังจากที่จบหลักสูตร
ภาษาอังกฤษแล้ว” เป็นต้น
กรอกแบบฟอร์มคําขอวีซ่า
จะต้องกระทําด้วยความรอบคอบและครบถ้วนสมบูรณ์ โดยการเขียน
หรือพิมพ์ด้วยหมึกสีดํา ตอบคําถามทุกข้อด้วยความระมัดระวัง และตาม
ความเป็นจริง แบบฟอร์มคําร้องที่ไม่ถูกต้องสมบูรณ์ จะไม่ได้รับการ
พิจารณา แต่จะถูกส่งคืน
ชําระค่าธรรมเนียมวีซ่า
ไม่สามารถชําระด้วยเช็คส่วนตัวได้ และไม่สามารถได้รับค่าธรรมเนียม
ดังกล่าวคืน ในกรณีที่คําร้องขอวีซ่าไม่ได้รับการอนุมัติ
ตรวจสอบแบบฟอร์มคําขอ
ตรวจสอบว่าฟอร์มคําขอมีความถูกต้องครบถ้วน รวมถึงเอกสารต่าง ๆ
ที่ต้องใช้ในการยื่นขอวีซ่า ซึ่งสามารถทําการตรวจสอบได้จาก รายการตรวจ
สอบเอกสาร ที่แนบมากับแพ็คเกจแบบฟอร์มคําขอวีซ่า
ยื่นแบบฟอร์มคําขอวีซ่า
จะต้องทําการลงลายมือชื่อและวันที่ในแบบฟอร์มคําขอก่อนที่จะทําการ
ยื่นคําขอดังกล่าว พร้อมทั้งแนบใบเสร็จการชําระค่าธรรมเนียมวีซ่าด้วย
โดยนําไปยื่นที่สํานักงานที่มีหน้าที่ในการอนุมัติวีซ่าแคนาดาสําหรับประเทศ
หรือภูมิภาคตามที่นักศึกษาอาศัยอยู่
จัดหาเอกสารหรือข้อมูลเพิ่มเติม
เจ้าหน้าที่อาจจะต้องการข้อมูลหรือเอกสารเพิ่มเติม หลังจากที่ได้รับแบบ

ฟอร์คําขอแล้ว ได้แก่
ข้อมูลทางการแพทย์
ทางเจ้าหน้าที่จะทําการแจ้งมายังผู้ที่ต้องทําการตรวจสุขภาพ ให้ทราบ
ถึงวิธีการและขั้นตอน ซึ่งกรณีนี้ อาจใช้เวลาถึง 3 เดือนในการตรวจสอบ
คําขอ โดยผู้ที่จะต้องทําการตรวจสุขภาพ คือ
ผู้ที่จะต้องอยู่ในประเทศแคนาดาเป็นระยะเวลาเกินกว่า 6 เดือน และผู้ที่มาจาก
ประเทศที่จะต้องทําการยื่นขอวีซ่า
ผู้ที่จะต้องศึกษาหรือทํางานในโรงเรียน โรงพยาบาล ศูนย์รับดูแลบุคคลต่าง ๆ
หรือ สถานที่ที่มีความเกี่ยวข้องกับสุขภาพโดยส่วนรวม
ข้อมูลทางด้านความปลอดภัย
สําหรับผู้ที่ต้องการศึกษาในแคนาดา รวมถึง สมาชิกในครอบครัวที่ร่วม
เดินทาง และผู้ที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะต้องมีหนังสือรับรองจาก
ตํารวจ ว่าได้รับการตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับอาชญากรรมเรียบร้อยแล้ว
สําหรับนักศึกษาที่ต้องการศึกษาในรัฐควิเบก
เมื่อนักศึกษาได้รับจดหมายตอบรับจากทางสถาบันในรัฐควิเบกแล้ว
นักศึกษาจะต้องทําการร้องขอหนังสือรับรอง (CAQ) จากรัฐควิเบก และ ขอ
วีซ่านักศึกษาจากรัฐบาลแคนาดา ซึ่งมีขั้นตอนที่สําคัญ 3 ขั้นตอน คือ
ตรวจสอบเงื่อนไขของการพํานักในรัฐควิเบกสําหรับนักศึกษาต่างชาติ โดย
ทําการตรวจสอบว่าเป็นผู้ที่จะต้องได้รับหนังสือรับรอง (CAQ) จากรัฐควิเบก
หรือไม่
ผู้ที่ได้รับการยกเว้น ได้แก่
นักศึกษาที่สมัครเรียนในหลักสูตรที่ใช้ระยะเวลาเรียนไม่เกินกว่า 6 เดือน
นักศึกษาที่ได้รับทุนการศึกษา Commonwealth หรือ ได้รับเงินทุนสําหรับ
นักศึกษา (ครอบคลุมถึงค่าใช่จ่ายทุกอย่าง) จาก CIDA (Canadian
International Development Agency) รวมถึงทุนการศึกษา Francophonie
เป็นผู้ที่มีส่วนร่วมในโปรแกรมให้ความช่วยแก่ประเทศกําลังพัฒนาของประเทศ
แคนาดา
คู่สมรสและบุตรของนักการทูต เจ้าหน้าที่กงศุล หรือ ข้าราชการที่พํานักอยู่ใน
รัฐควิเบก
เด็กที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี:
เด็กก่อนวัยเรียน (อายุ 4-5 ปี)
นักรียนในระดับประถมและมัธยมศึกษา ที่พํานักอยู่ในรัฐควิเบก ภายใต้การ
ดูแลของบิดาหรือมารดาที่มีวีซ่านักศึกษาหรือวีซ่าทํางาน
สําหรับผู้ที่จะต้องได้รับหนังสือรับรอง (CAQ) จากรัฐควิเบก ก่อนที่จะ

ทําการยื่นคําร้องขอหนังสือรับรองดังกล่าว จะต้องทราบถึงเงื่อนไขก่อน
การยื่นคําขอ ดังต่อไปนี้
ชําระค่าธรรมเนียมในการดําเนินการอนุมัติคําร้อง
ได้รับการตอบรับจากทางสถาบันการศึกษาในรัฐควิเบก
ตกลงว่าจะปฏิบัติตามเงื่อนไขต่าง ๆ สําหรับการศึกษาใน
รัฐควิเบก เช่น จัดให้การศึกษาเป็นสิ่งสําคัญที่สุด ทํา
ประกันสุขภาพสําหรับนักศึกษาและสมาชิกในครอบครัวที่
ร่วมเดินทาง เป็นต้น
มีทุนทรัพย์ที่เพียงพอสําหรับ
ค่าเล่าเรียน
ค่าเดินทาง (ตั๋วเดินทางกลับประเทศของตน)
ค่าใช้จ่ายทั้งหมดในระหว่างที่พํานักอยู่ในแคนาดา
ค่าทําประกันสุขภาพ
การยื่นคําร้องขอหนังสือรับรอง มีขั้นตอน ดังนี้
กรอกแบบฟอร์มให้เรียบร้อย โดยจะต้องเป็นฟอร์มที่ได้รับ
การตีพิมพ์ตั้งแต่ปี 2006 เป็นต้นไป หรือแบบฟอร์มจาก
อินเตอร์เน็ต ถ้าเป็นแบบฟอร์มก่อนหน้านี้ จะก่อให้เกิด
ความล่าช้าในการพิจารณาคําขอ
แนบใบเสร็จการชําระค่าธรรมเนียม
แนบเอกสารอื่น ๆ ต่อไปนี้
รูปถ่ายปัจจุบัน ขนาดรูปถ่ายในหนังสือเดินทาง (35 มม. X 45 มม.)
ค่าธรรมเนียมการตรวจสอบคําขอ
สําเนาหนังสือเดินทาง ในหน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว รูปถ่าย และ วันหมดอายุ
ตัวจริงหรือสําเนาของจดหมายตอบรับจากทางสถาบัน
โดยเอกสารเหล่านี้ จะต้องเป็นภาษาฝรั่งเศสหรือภาษาอังกฤษ ถ้าเป็น
ภาษาอื่น จะต้องทําการแปลและทําการรับรองจากผู้ที่มีวิชาชีพทางการ
แปล
สําหรับนักศึกษาที่มีอายุต่ํากว่า 18 ปี ให้แนบเอกสารตัวจริงหรือสําเนาเพิ่มเติม
ตามแต่กรณี ดังนี้
ถ้าเป็นนักศึกษาในระดับประถมและมัธยมศึกษาที่เดินทางร่วมกับบิดาและ
มารดา หรือ ผู้ปกครอง ที่มีวีซ่านักศึกษาหรือวีซ่าทํางาน ไม่ต้องแสดงเอกสาร
ตอบรับจากทางสถาบันการศึกษา
ถ้าเป็นนักศึกษาที่เดินทางร่วมกับบิดาหรือมารดาคนใดคนหนึ่ง จะต้องแสดง
หนังสือให้ความยินยอมจากบิดาหรือมารดาที่ไม่ได้เดินทางร่วมกับนักศึกษา ว่า

ยินยอมให้นักศึกษาเดินทางร่วมกับบิดาหรือมารดาคนนั้น
ถ้าเป็นนักศึกษาที่ไม่ได้เดินทางร่วมกับบิดาและมารดา จะต้องแสดงเอกสาร ดัง
ต่อไปนี้
เอกสารตัวจริงหรือสําเนาสูติบัตร ที่แสดงถึงชื่อของทั้งบิดาและมารดา
สําเนาบัตรประชาชน พร้อมด้วยลายมือชื่อของทั้งบิดาและมารดา (หรือ สําเนา
หนังสือเดินทาง)
เอกสารตัวจริงของหนังสือมอบอํานาจ พร้อมด้วยลายมือชื่อของทั้งบิดาและ
มารดา ที่แสดงว่าได้มอบอํานาจในการดูแลนักศึกษาทั้งหมดให้แก่ผู้ที่มีอายุ
เกินกว่า 18 ปี ที่พํานักอาศัยอยู่ในรัฐควิเบก (ผู้ที่มีสัญชาติแคนาดา หรือ พํานัก
อยู่ในแคนาดาเป็นการถาวร)
เอกสารตัวจริงของหนังสือแสดงความยินยอมเป็นผู้ปกครองให้แก่นักศึกษาที่
มีอายุต่ํากว่า 18 ปี จากผู้ที่พํานักอยู่ในรัฐควิเบก
ถ้าการเป็นผู้ปกครองของผู้ที่พํานักอยู่ในรัฐควิเบกรวมไป
ถึงการให้ความช่วยเหลือในด้านการเงินจะต้องแสดง
เอกสาร ดังต่อไปนี้
เอกสารตัวจริงหรือสําเนา ที่แสดงถึงการให้ความช่วยเหลือทางการเงินทั้งหมด
ที่เกี่ยวข้องกับการอยู่อาศัยในรัฐควิเบกของนักศึกษา พร้อมด้วยลายมือชื่อของ
ผู้นั้น
หลักฐานแสดงถึงความสามารถทางการเงินของผู้ปกครอง (จดหมายรับรอง
การทํางาน บอกถึงเงินเดือน การเสียภาษี หรือ จดหมายจากธนาคาร บอกถึง
ยอดเงินในบัญชี เป็นต้น)
เอกสารที่แสดงว่าผู้ปกครองของผู้ที่พํานักอยู่ในรัฐควิเบก ซึ่งจะให้ความช่วย
เหลือทางการเงิน เป็นผู้ที่มีสัญชาติแคนาดา หรือ พํานักอยู่ในแคนาดาเป็นการ
ถาวร
ส่งเอกสารทั้งหมดไปยัง Temporary Immigration Branch,
Foreign Students Service ที่เมืองมอนทรีออล
ยื่นคําร้องขอวีซ่านักศึกษา ซึ่งสามารถยื่นได้ที่สํานักงานภายในประเทศที่
นักศึกษาพํานักอาศัยอยู่ในปัจจุบัน

