เอกสารใช้ ย่ นื ขอวีซ่าประเทศแคนาดานักเรี ยนระยะสัน้
1. หนังสือเดินทางเล่มจริ งที่มีอายุเล่ม และสาเนา *มีอายุเล่ มไม่ ต่ากว่ า 1 ปี
1.1 สาเนาหนังสือเดินทางเล่มเก่าผู้สมัคร

*ถ้ ามี

1.2 สาเนาหน้ าวีซา่ ประเทศอื่นๆ ที่เคยเดินทางไป 10 ปี ที่ผ่านมา *ถ้ ามี
2. รู ปถ่ายขนาด 2*2 นิ ้ว จานวน 3 รู ป (พื ้นหลังสีขาว, ถ่ายหน้ าใกล้ )
3. หนังสือรับรองการเป็ นนักเรี ยนจากโรงเรี ยนที่กาลังเรี ยนอยู่ (ภาษาอังกฤษ)
4. หนังสือยินยอมผู้เยาว์เดินทางไปต่างประเทศ (สามารถขอที่สานักงานเขต หรื ออาเภอตามทะเบียนบ้ าน)
ผู้ปกครองขอใบยินยอมฯที่สานักงานเขต / หรื อที่อาเภอที่ตนสะดวก (เอกสารภาษาไทยบริ ษัทจะแปลให้ )
5. หนังสือรั บรองการทางานของผู้ปกครองพ่ อและแม่ (ภาษาอังกฤษ)
5.1 กรณีเป็ นพนักงานบริษัท: ระบุอาชีพ ตาแหน่ง/ ระยะเวลาในการทางาน
5.2 กรณีประกอบธุรกิจส่ วนตัว: คัดหนังสือรับรองบริ ษัท, ธุรกิจผู้ออกค่าใช้ จ่าย
- คัดหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริ ษัทที่ยงั ไม่หมดอายุ
- หนังสือรับรองทะเบียนการค้ ากระทรวงพาณิชย์พร้ อมประทับตราบริ ษัทของตน
5.3 กรณีท่ ไี ม่ ได้ ประกอบอาชีพ: ทาหนังสือชี ้แจงถึงที่มาของรายได้ ในชีวิตประจาวันให้ ทราบ
5.4 กรณีผ้ ูออกค่ าใช้ จ่ายแทนเป็ นบุคคลอื่น: สปอนเซอร์ ทาหนังสือ Sponsor Letter
- แนะนาตัวแจ้ งชื่อผู้ออกค่าใช้ จ่าย/ ทางานอะไรปั จจุบนั / มีความสัมพันธ์เป็ นอะไรกับผู้ขอวีซา่
6. หลักฐานทางการเงินของผู้ปกครองพ่ อและแม่ หรื อของสปอนเซอร์ ขอ 2 ใบจากธนาคาร
6.1 ขอ BANK STATEMENT ขอได้ ท่ ีธนาคารเป็ นภาษาอังกฤษ (ใช้ บญ
ั ชีออมทรัพย์)
- บัญชีที่มีเงินอยู่ ณ ปั จจุบนั ถึงย้ อนหลัง 6 เดือน (ยอดเงินคงเหลือไม่ต่ากว่า 2 แสนบาท)
6.2 ขอ BANK GUARANTEE ขอได้ ท่ ธี นาคารเป็ นภาษาอังกฤษ (ใช้ บญ
ั ชีออมทรัพย์ตวั เดียวกัน)
- แจ้ งว่าจะใช้ ยื่นขอวีซา่ ประเทศแคนาดา และแจ้ งชื่อผู้ถกู การันตรี สาหรับค่าใช้ จ่ายของบุตรตนเอง
*สามารถให้ ธนาคารคานวณค่าเงินใน Bank Guarantee เป็ นเงิน US หรื อ CAD ก็ได้ *
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7. สาเนาบัตรประชาชน

ของนักเรี ยน

8. สาเนาทะเบียนบ้ าน

ของนักเรี ยน

9. สาเนาสูติบตั ร

ของนักเรี ยน

10. สาเนาบัตรประชาชน

ของผู้ปกครอง พ่อและแม่

11. สาเนาทะเบียนบ้ าน

ของผู้ปกครอง พ่อและแม่

12. สาเนาใบทะเบียนสมรส ของผู้ปกครอง พ่อและแม่
13. เอกสารอื่นๆที่สาคัญ (ถ้ ามี)
- สาเนาใบ เปลี่ยนชื่อ / ของนักเรี ยนและผู้ปกครอง
- สาเนาใบ เปลี่ยนนามสกุล / ของนักเรี ยนและผู้ปกครอง
- สาเนาใบ ทะเบียนหย่า / สาเนาใบ ปกครองบุตร ปค 14
*** สาเนาเอกสารทุกฉบับกรุ ณาเซ็นชื่อรั บรองให้ ถูกต้ องตามหน้ าพาสปอร์ ต ***
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------โดยบริษัทจะจัดเก็บเอกสารตามที่แจ้ ง และบริษัทบริการยื่นขอวีซ่าให้ นักเรี ยนที่ศูนย์ บริการ
วีซ่า VFS นักเรี ยนไม่ ต้องมายื่นขอด้ วยตนเอง เมื่อได้ รับเล่ มคืนเราจะแจ้ งผู้สมัครให้ ทราบและ
ดาเนินการอื่นๆ ในขัน้ ตอนต่ อไป.
ที่อยู่สาหรั บจัดส่ งเอกสารเพื่อขอวีซ่าประเทศแคนาดา
บริ ษัท International Education Promotions (IEP)
133/14 ถนนราชปรารภ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพฯ 10400
: Iepstudyabroad |
www.facebook.com/iloveiep |
www.instagram.com/iepstudyinte
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