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เอกสารใช้ยื่นขอวีซ่าประเทศแคนาดานักเรียนระยะสัน้ 

1. หนงัสอืเดินทางเลม่จริงที่มีอายเุลม่  ไม่ต ่ากว่า 1 ปี 

1.1 หนงัสอืเดินทางเลม่เก่า *ถ้ามี 

2. รูปถ่ายขนาด 2*2 นิว้ จ านวน 3 รูป  (รูปต้องถา่ยเป็นพืน้หลังสขีาว, หน้าใกล้) 

3. หนงัสอืรับรองการเป็นนกัเรียน จากสถาบนัการศกึษาที่ก าลงัเรียนอยู ่ณ ปัจจบุนั  

ใช้ตัวจริงและขอเป็นฉบับภาษาอังกฤษเท่านัน้ (แจ้งวา่นกัเรียนจะเดินทางไปเรียนซมัเมอร์ที่แคนาดา) 

4. หนงัสอืยินยอมให้ผู้ เยาว์เดินทางไปตา่งประเทศที่ขอออกให้จากเขตหรืออ าเภอตามทะเบียนบ้าน  

ผู้ปกครองต้องไปขอใบยนิยอมที่เขต/อ าเภอทัง้บิดาและมารดา (ขอแยกได้ถ้าไมส่ะดวกไปพร้อมกนั) 

หมายเหต:ุ กรณีทีบิ่ดา-มารดาไดแ้ยกทางกนัแลว้ โดยทีมี่หรือไม่มีทะเบียนหย่า บิดาหรือมารดา   

ตอ้งแสดงหนงัสือปกครองบตุร (ป.ค.14) ขอจากอ าเภอ และใบสูติบตัรของบตุร 

  

5. หนงัสอืรับรองการท างานของผู้ปกครองพอ่และแม ่ ขอตวัจริงออกให้เป็นภาษาอังกฤษเท่านัน้    

13.1 กรณีเป็นพนักงานบริษัท: ระบอุาชีพ ต าแหนง่/ เงินเดือน/ ระยะเวลาในการท างาน   

13.2 กรณีประกอบธุรกิจส่วนตัว: ขอหนงัสอืรับรองบริษัท   

       - คดัหนงัสอืรับรองการจดทะเบียนบริษัท มีอายไุมต่ ่ากวา่ 6 เดือน    

       - หนงัสอืรับรองทะเบียนการค้ากระทรวงพาณิชย์ พร้อมประทบัตราบริษัทของตน   

13. 3 กรณีที่ไม่ได้ประกอบอาชีพ: ต้องท าหนงัสอืชีแ้จงถงึที่มาของรายได้ในชีวิตประจ าวนั   

13. 4 กรณีผู้ออกค่าใช้จ่ายแทนเป็นบุคคลอื่น: สปอนเซอร์ท าหนงัสอื Sponsor Letter   

       - แนะน าตวัช่ือผู้ออกคา่ใช้จา่ย/ ท างานอะไรปัจจบุนั/ มีความสมัพนัธ์เป็นอะไรกบัผู้ขอวีซา่ 

   

6. หลกัฐานทางการเงินของผู้ปกครองพอ่และแม ่หรือของสปอนเซอร์ ให้ขอ 2 ใบจากธนาคาร   

6.1 ขอ BANK STATEMENT ขอได้ที่ธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ (ใช้บญัชีออมทรัพย์เทา่นัน้)  

- โดยในบญัชีต้องมีเงินอยู ่ณ ปัจจบุนัถึงย้อนหลงั 6 เดือน และมยีอดเงินคงเหลอืไมต่ ่ากวา่ 2 แสนบาท  

6.2 ขอ BANK GUARANTEE ขอได้ที่ธนาคารเป็นภาษาอังกฤษ (ใช้บญัชีออมทรัพย์ตวัเดยีวกนั)  

- โดยแจ้งวา่จะใช้ยื่นขอวซีา่ประเทศแคนาดา และแจ้งการันตรีคา่ใช้จา่ยของ บตุรช่ือ ……......  
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7. ส าเนาหนงัสอืเดินทาง ของนกัเรียน  (เซ็นช่ือรับรองเหมือนในพาสปอร์ต)    

8. ส าเนาบตัรประชาชน  ของนกัเรียน   (เซ็นช่ือรับรองเหมือนในพาสปอร์ต)    

9. ส าเนาทะเบียนบ้าน    ของนกัเรียน     (เซ็นช่ือรับรองเหมือนในพาสปอร์ต)    

10. ส าเนาสตูิบตัร      ของนกัเรียน      (เซ็นช่ือรับรองเหมือนในพาสปอร์ต)    

11. ส าเนาหนงัสอืเดินทาง ของผู้ปกครอง พอ่และแม ่  (เซ็นช่ือรับรองเหมือนในพาสปอร์ต)  

12. ส าเนาบตัรประชาชน  ของผู้ปกครอง พอ่และแม ่   (เซ็นช่ือรับรองเหมือนในพาสปอร์ต)   

13. ส าเนาทะเบียนบ้าน    ของผู้ปกครอง พอ่และแม ่  (เซ็นช่ือรับรองเหมือนในพาสปอร์ต)   

14.  เอกสารอื่นๆที่ส าคญั ได้แก่  

- ส าเนาใบ เปลีย่นช่ือ / ของนกัเรียนและผู้ปกครอง 

- ส าเนาใบ เปลีย่นนามสกลุ / ของนกัเรียนและผู้ปกครอง 

- ส าเนาใบ ทะเบยีนสมรส / ของผู้ปกครอง   

- ส าเนาใบ ทะเบยีนหยา่ / ของผู้ปกครอง  

- ส าเนาใบ ปกครองบตุร ปค 14   

***ส าเนาเอกสารทุกฉบบักรุณาเซ็นชื่อรับรองให้ถกูต้องตามหน้าพาสปอร์ต*** 
 -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

วิธีการสมัครโครงการซัมเมอร์แคนาดา  
1. กรอกใบสมคัร ขอได้ที:่ info@studyinter.com  หรือทาง www.studyinter.com  
2. ช าระคา่มดัจ าโครงการครัง้แรก 30,000 บาท  ในวนัท่ีสง่ใบสมคัร  

 ธนาคารกสิกรไทย   
บัญช ีออมทรัพย์  
ชื่อบัญช:ี    บริษัท International Education Promotions 
เลขที่บัญช:ี 052-2-82675-8 
 
โปรดแจ้งและสง่หลกัฐานการโอนเงินมาที่ e-mail: info@studyinter.com , LINE: Iepstudyabroad   
หรือ Fax: 02 640 1813   
 
ที่อยู่ส าหรับจัดส่งเอกสารเพื่อขอวีซ่าประเทศแคนาดา 
บริษัท International Education Promotions (IEP) 
133/14 ถนนราชปรารภ แขวงมกักะสนั เขตราชเทว ีกรุงเทพฯ 10400 
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