
 
 
 
 
 
 

 

Update 29-Jun-2022 

ยืน่ขอวซีา่แคนาดา 

1. กรอกขอ้มลูส ำหรับกรอกออนไลน ์

2. หนังสอืเดนิทำง ตอ้งไม ่หมดอำยกุอ่น วันทีท่ำ่น จะเดนิทำงกลับ ประเทศไทย และหนังสอื

เดนิทำง เลม่เกำ่ (ถำ้ม)ี 

3. หลักฐำนกำรท ำงำน 

 จดหมำยรับรองกำรท ำงำน (ภำษำอังกฤษ) ระบตุ ำแหน่ง อำยงุำน และเงนิเดอืน 

 ขำ้รำชกำร และ พนักงำน รัฐวสิำหกจิ ตอ้งยืน่เอกสำร กำรอนุมัตใิหล้ำงำน 

 ผูป้ระกอบธรุกจิกำรคำ้หรอื เจำ้ของกจิกำร ตอ้งยืน่เอกสำร จดทะเบยีนกำรคำ้ พรอ้ม

ส ำเนำ 

 จดหมำยรับรอง จำกสถำบัน กำรศกึษำ อนุมัตกิำรหยดุเรยีน (ภำษำอังกฤษ) 

4. หลักฐำนกำรเงนิ เชน่ หนังสอืรับรอง จำกธนำคำร หรอื สมดุเงนิฝำก ทกุประเภท 

4.1 กรณีผูเ้ดนิทำง ออกคำ่ใชจ้่ำยเอง ใช ้ส ำเนำสมดุเงนิฝำก ออมทรัพย ์สว่นตัวของผู ้

เดนิทำง ถำ่ยส ำเนำยอ้นหลัง 6 เดอืน ปรับยอดเงนิ 15 วัน กอ่นยืน่วซีำ่ (กอ่น ยืน่วซีำ่

อำจจะขอใหท้ำ่นปรับอัพเดทอกีครัง้)   

***ในกรณีทีย่อดเงนิ ไมค่รบทกุเดอืน ใหใ้ช ้Bank Statement แทนส ำเนำสมดุเงนิ

ฝำก*** 

        *** สถำนฑตูไมรั่บพจิำรณำบัญชกีระแสรำยวันและบัญชฝีำกประจ ำ *** 

4.2  กรณีเปลีย่นบญัชเีป็นเลม่ใหม ่ใหท้ำ่นถำ่ยส ำเนำสมดุบัญชมีำทัง้สองเลม่ (ทัง้เลม่

เกำ่ –เลม่ใหม)่ 

4.3  กำรเงนิยอ้นหลงั 6 เดอืน โดยตอ้งมยีอดเงนิเคลือ่นไหวทัง้ 6 เดอืนตดิตอ่กนั กรณี

กำรเงนิทีม่ยีอดไมต่อ่เนือ่งตลอด 6 เดอืน ผูส้มัครตอ้งขอเป็น Statement หรอืรำยกำร

เดนิบัญชแีบบเต็มจำกธนำคำร ซึง่ใชเ้วลำท ำกำรประมำณ 3 วัน 

5. จดหมำยเชญิ จำกบรษัิท หรอื หน่วยงำนทีแ่คนำดำ (เฉพำะวซีำ่ธุรกจิ) 

6. ฟอรม์หนังสอื มอบอ ำนำจ ขอวซีำ่แคนำดำ (กรณีทีผู่เ้ดนิทำงไมไ่ดไ้ป ยืน่ดว้ยตนเอง) 

7. รปูถำ่ยส ีหนำ้ตรง ฉำกหลังสขีำวขนำด กวำ้ง 3.5 ซม. สงู 4.5 ซม. จ ำนวน 2 ใบ ถำ่ยไมเ่กนิ 

6 เดอืน (กรณีใชไ้ฟลภ์ำพอัปโหลดรปู 800x800 px ประเภทไฟล ์jpg) 

https://www.plan-travel.com/visa/ZoomVisaExpired.html
https://www.plan-travel.com/visa/ZoomVisaExpired.html
https://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/VFS_canada.pdf
https://www.plan-travel.com/visa/fliepdf/sample_photos_visa.pdf
https://www.plan-travel.com/visa/visa-photo-upload.html


 
 
 
 
 
 

8. ส ำเนำทะเบยีนบำ้น/บัตรประชำชน หรอื ส ำเนำใบเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถำ้เคยเปลีย่น) พรอ้ม

ฉบับแปลภำษำอังกฤษ 

9. กรณีทีเ่ด็กอำยุต ำ่กว่ำ 20 ปี ขอส ำเนำสูตบิัตร 

กรณีเด็กไม่ไดเ้ดนิทำงพรอ้มผูป้กครอง  

- หำกเด็กเดนิทำงไปกบับดิำจะตอ้งมใีบรับรองจำกมำรดำ โดยมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมให ้

บุตรเดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพันธแ์ละยนิดี

ชดเชยคำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบับแปลภำษำองักฤษ 

พรอ้มทัง้แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์มำรดำมำดว้ย 

- หำกเด็กเดนิทำงกบัมำรดำจะตอ้งมใีบรับรองจำกบดิำ   โดยบดิำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัมำรดำโดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้ำ่ยพรอ้มแจง้ควำมสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชย

คำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบับแปลภำษำองักฤษ พรอ้ม

ทัง้แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำมำดว้ย 

- หำกเด็กไม่ไดเ้ดนิทำงทัง้กบับดิำและมำรดำ โดยบดิำและมำรดำจะตอ้งคดัจดหมำยยนิยอมใหบุ้ตร

เดนิทำงไปตำ่งประเทศกบัใคร โดยมกีำรรับรองคำ่ใชจ้่ำยพรอ้มแจง้ควำมสมัพันธแ์ละยนิดชีดเชย

คำ่เสยีหำยทีอ่ำจจะเกดิขึน้โดยคดัฉบับจรงิจำกอ ำเภอตน้สงักดั พรอ้มฉบับแปลภำษำองักฤษ พรอ้ม

ทัง้แนบส ำเนำบัตรประชำชนหรอืหนำ้พำสปอรต์บดิำและมำรดำมำดว้ย พรอ้มทัง้แนบสถำนะทำงกำร

งำนและกำรเงนิของบดิำหรอืมำรดำเพือ่รับรองแกบุ่ตรดว้ย 

- กรณีเด็กทีบ่ดิำ-มำรดำหย่ำรำ้ง จะตอ้งแนบส ำเนำใบหย่ำ และมกีำรสลกัหลงัโดยมรีำยละเอยีดวำ่

ฝ่ำยใดเป็นผูด้แูลบุตรแตเ่พยีงผูเ้ดยีว พรอ้มฉบับแปลภำษำองักฤษ 

10. กรณีสมรสแลว้ ส ำเนำทะเบยีนสมรส, ส ำเนำใบหย่ำ หรอื ส ำเนำใบมรณะบัตร (กรณีคูส่มรส

เสยีชวีติ) พรอ้มฉบับแปลเป็นภำษำองักฤษ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 

 

การยืน่วซีา่ทา่นตอ้งกรอกประวตัคิรอบครวัอยา่งละเอยีด 

ชือ่บคุคลรบกวนกรอกเปน็ภาษาองักฤษนะครบั 

1.ชื่อ-นามสกุล ผู้สมคัรขอวซีา่……………………………………………………….. 

เคยเปลี่ยนชื่อ……………………………………………………………. 

เคยเปลี่ยนนามสกุล...................................................................................... 

จังหวดัที่เกิด………………………………    วันเดือนปีเกิด.............................................................  

อาชีพ(ระบตุ าแหน่ง)...................................................... 

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

ที่อยู่……………………………………………………………………………………………….… 

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

หมายเลขบตัรประชาชน.................................................................................................. 

วันเดือนปอีอก.................................................................................................................. 

วันเดือนปีหมดอายุ......................................................................................................... 

เบอร์โทรตดิต่อ................................................................................ 

อีเมล์........................................................................................................ 

 

2. ชื่อ-นามสกุล บดิา 

………………………………………................................................................ 

จังหวดัที่เกิด....................................................  วันเดอืนปีเกิด

...........................................................................  

อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 

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

ที่อยู่………………………………………………………..… 

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

 

3. ชื่อ-นามสกุล มารดา ………………………………………………...…  

จังหวดัที่เกิด......................................................... วันเดือนปีเกิด

.......................................................................  

อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 

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

ที่อยู่………………………………………………………..… 

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

 

4.ชื่อ-นามสกุล พี-่นอ้ง ………………………………………………...…  

จังหวดัที่เกิด.................................................วันเดือนปีเกิด

........................................................................  



 
 
 
 
 
 

อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 

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

ที่อยู่………………………………………………………..… 

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

 

5.ชื่อ-นามสกุล พี-่นอ้ง ………………………………………………...…  

จังหวดัที่เกิด..............................................    วันเดือนปีเกิด

.............................................................  

อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 

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

ที่อยู่………………………………………………………..… 

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

6.ชื่อ-นามสกุล พี-่นอ้ง ………………………………………………...…  

จังหวดัที่เกิด.......................................................... วนัเดือนปีเกิด

......................................................................  

อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 

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

ที่อยู่………………………………………………………..… 

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

กรณสีมรส 

1. ชื่อ-นามสกุล คูส่มรส…………………………………………………… 

2. จังหวดัที่เกิด………………………….........วันเดือนปีเกิด

................................................................. 

 อาชีพ(ระบุต าแหน่ง)................................................................... 

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

ที่อยู่…………………………………………………………..… 

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

3. ชื่อ-นามสกุล บตุร ………………………………………………...…  

4. จังหวดัที่เกิด..........................................วันเดือนปีเกิด

.........................................................................  

อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 

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

ที่อยู่………………………………………………………..… 

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

5. ชื่อ-นามสกุล บตุร ………………………………………………...… 



 
 
 
 
 
 

6.  จังหวดัที่เกิด...............................................วันเดือนปเีกิด

....................................................................  

อาชีพ(ระบุต าแหน่ง).................................................................. 

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

ที่อยู่………………………………………………………..………………………………………….. 

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

 

ข้อมูลทั่วไป 

1.คุณเคยอยู่ประเทศไหนนานเกิน 6 เดือนขึ้นไปไหม...................................................................... 

วันเดือนปทีี่ไป.................................................................................. 

วันเดือนปทีี่กลับ............................................................................... 

ประเทศ........................................................................ 

สาเหตุ................................................................ 

 
2.ภาษาที่ได้............................................................................. 

 
3.ชื่อมหาลัยทีจ่บสูงสุด……………………………………………………… 

สาขา...................................................................................... 

วันเดือนปทีี่เริ่มเรยีน..................................................................... 

วันเดือนปทีี่เรียนจบ............................................................................... 

 


