
Want to be Canadian?   We can help!
หากคุณต้องการเป็นพลเมืองอย่างถูกต้องตามกฏหมายของประเทศ CANADA โดยไม่ต้องสละสัญชาติไทย เราช่วยได้!

Teacher Chai เป็นผู้เช่ียวชาญพิเศษ หลักเกณฑ์การขอวีซ่าพลเมืองถาวร หรือที่เรียกว่า Permanent Resident VISA

โดยเฉพาะอย่างยิ่งของประเทศแคนาดา ซ่ึงอาจารย์เองก็เป็น Canadian Citizen อย่างถูกต้องได้เกือบ 10 ปีแล้วค่ะ

หมายเหต:ุ "ทาง Red Maple จะไม่มีการช่วยเหลือหรือจัดหางานให้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน ถือเป็นภาระของผู้สมัครโดยตรง"

คุณสมบัติโดยทั่วๆไปของผู้ที่จะสมัครเป็น Canadian Permanent Resident คือ

1. ต้องมีอายุไม่ต่่ากว่า 18 ปี แต่อาจารย์แนะน่าว่ารอให้ครบ 22 ปีบริบรูณ์ก่อน จะมีโอกาสได้มากกว่า

2. ต้องจบปริญญาตรี หรือ คาดว่าจะจบปริญญาตรีใน 6 เดือนนับจากวันยื่นใบสมัคร

ปริญญาตรีทางด้าน แพทย์ศาสตร์,พยาบาลศาสตร์,วิศวกรรมศาสตร์,วิทยาศาสตร์,บัญชี,บริหาร,ครุศาสตร์,ภาษาศาสตร์และอ่ืนๆ 

จะมีโอกาสผ่านการคัดเลือกจากมากไปหาน้อยตามล่าดับ กรณีจบปริญญาโทในประเทศไม่ได้เพ่ิมโอกาสในการถูกพิจารณาค่ะ

แต่ถ้าจบโทจากประเทศที่เป็น English Native หรือสามารถใช้ภาษาฝร่ังเศสได้อย่างคล่องแคล่ว ก็จะช่วยเพ่ิมโอกาสได้อีกพอสมควร 

แต่ต้องขึ้นอยู่กับความสามารถทางภาษาอังกฤษเป็นหลักค่ะ

3. ต้องมีบัญชีเงินฝากในธนาคารอย่างน้อย 1 ล้านบาทเป็นเวลา 6 เดือนนับจนถึงวันสอบสัมภาษณ์ ยิ่งมากโอกาสยิ่งสูงค่ะ 

4. ควรจะมีคะแนน TOEFL 600 หรือ IELTS 7.5 ขึ้นไปภายใน 12 เดือนนับจากวันยื่นใบสมัครไปยังรัฐบาลแคนาดา 

ซ่ึงจุดนี้ Teacher Chai สามารถช่วยน้องๆได้ เพราะมีเวลาเตรียมตัวนานพอสมควรค่ะ ยิ่งได้มากยิ่งเพ่ิมโอกาสค่ะ

5. ต้องมีประสบการณ์ท่างาน Full-Time ในสาขาที่จบมาอย่างน้อย 3 ปี นับจนถึงวันสอบสัมภาษณ์ ต่าแหน่งยิ่งสูงโอกาสยิ่งมากค่ะ

ต้องมี Portfolio แสดงถึงความสามารถในหน้าที่การงานปัจจุบันและความพร้อมที่จะหางานท่าได้ในประเทศแคนาดา

หลังจากที่เข้าแคนาดาได้แล้ว น้องๆจะท่าอาชีพอะไรก็ได้ค่ะไม่จ่าเป็นต้องเป็นสาขาที่เรียนมาเสมอไป

6. ต้องสามารถเดินทางไปสอบสัมภาษณ์ได้ด้วยตนเองในวันเวลาและสถานที่ที่ทางรัฐบาลแคนาดาก่าหนดซ่ึงอาจจะเป็น

New York, L.A. , HK, หรือ Singapore โดย Teacher Chai จะเป็นผู้ฝึกซ้อมการตอบค่าสัมภาษณ์หรือที่เรียกว่า Mock-Up Interview ค่ะ

7. ต้องมีสุขภาพแข็งแรงและไม่มีโรคติดต่อร้ายแรงค่ะ (ACTIVE TB, AIDS) ต้องได้รับการรับรองจากโรงพยาบาลที่ก่าหนดเท่านั้น

8. ต้องไม่เคยมีประวัติอาชญากรรม ต้องมีใบรับรองจากส่านักงานต่ารวจแห่งชาติ และ จาก FBI ในบางกรณีค่ะ

9. ต้องอดทนรอได้ ระยะเวลาทั้งหมดตั้งแต่วันยื่นใบสมัครไปยังรัฐบาลแคนาดาจนถึงวันเรียกสอบสัมภาษณ์อยู่ระหว่าง 2.5 - 3.5 ปีค่ะ

10. หลังจากสามารถเข้าแคนาดาในฐานะ Permanent Resident ได้แล้วถือได้ว่าเป็น Canadian อย่างถูกต้องตามกฏหมายแคนาดา  

แต่หากประสงค์จะเป็น Canadian Citizen น้องๆจะต้องอยู่อาศัยและท่างานในแคนาดา (เมืองไหนก็ได้ยกเว้น Quebec) เป็นเวลา

ไม่น้อยกว่า 300 วัน ในรอบระยะเวลา 3 ปี และต้องสอบผ่านข้อเขียนเพ่ือขอเป็น Canadian Citizen จึงจะสามารถถือ Passport Canada ได้

สิทธคิวามเป็น Permanent Resident และ Citizen ถือเป็นเอกสิทธิ์เฉพาะตัว ไม่มีใครสามารถเพิกถอนสิทธนิี้ไปจากผู้ครองสิทธไิด้ค่ะ



คา่ใช้จ่ายกรณรัีบรองผล "ไม่ส่าเร็จยนิดคีนืเงิน" มีดงัตอ่ไปนี้
ค่าธรรมเนียมการด่าเนินการจัดการตั้งแต่เตรียมความพร้อมด้านเอกสารก่อนและหลังสมัคร ซ่ึงมีรายละเอียดค่อนข้างมากซับซ้อนยุ่งยาก

และถือเป็นขั้นตอนที่ส่าคัญที่สุดไปจนถึงการฝึกภาษาอังกฤษให้ได ้TOEFL score ที่สูงพอ และ Mock-Up Interview รวมทั้งส้ิน 200,000 บาท

สรุปรายละเอียดค่าใช้จ่ายที่ต้องจ่ายให้กับ Red Maple Thailand แบ่งเป็น 3 งวดดังนี้ 

1. ทดสอบประเมินความเป็นไปได้ เพ่ือเข้าสู่โปรแกรม “ไม่ส่าเร็จ-ยินดีคืนเงิน” ค่าทดสอบ  1,000 บาท

(เป็นค่าใช้จ่ายที่ไม่มีการคืนเงิน ไม่ว่าผลทดสอบจะออกมาเป็นอย่างไร การตัดสินของ Red Maple Thailand ถือเป็นที่ส้ินสุด) 

หากผลทดสอบเป็น "ไม่ผ่าน" ไม่แนะน่าให้ด่าเนินการต่อ เพราะความเป็นไปได้ค่อนข้างน้อย 

2. ค่าด่าเนินการจัดการ 200,000 บาท (ยังไม่รวมค่าธรรมเนียมที่ต้องจ่ายให้รัฐบาลแคนาดา ตลอดจน ค่าแปลเอกสารต่างๆ) 

ค่าด่าเนินการจัดการ แบ่งจ่ายเป็น 3 งวด ดังนี ้(กรณีผลทดสอบประเมินเป็น “ผ่าน”)

    งวดที่ 1: 80,000 บาท  ซ่ึงถือเป็นค่าใช้จ่ายในการด่าเนินงาน โดยค่าใช้จ่ายส่วนนี ้จะไม่มีการคืนเงินให ้ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน 

การเข้าร่วมเรียน คอร์ส TOEFL แบบเข้มข้น จะเร่ิมได้นับจากวันที่ใบสมัครได้ถูกส่งไปยังรัฐบาลแคนาดาแล้ว โดยไม่คิดค่าใช้จ่ายเพ่ิม 

    งวดที่ 2: 80,000 บาท ให้มาช่าระเม่ือท่านได้รับทราบหมายเลขใบสมัครจากรัฐบาลแคนาดา ปกติจะใช้เวลา 8-18 เดือนนับจากวันส่งใบสมัคร                               

ไปยังรัฐบาลแคนาดา ทาง Red Maple Thailand จะคืนเงินงวดที่ 2 ให ้50% หากท่านไม่ได้รับจดหมายนัดวันสอบสัมภาษณ์จากรัฐบาลแคนาดา

 ภายใน 24 เดือน นับจากวันที่ได้รับทราบหมายเลขใบสมัครจากรัฐบาลแคนาดา

    งวดที่ 3: 40,000 บาท ให้มาช่าระเม่ือท่านได้รับจดหมายนัดสอบสัมภาษณ์จากรัฐบาลแคนาดา การฝึก Mock-Up Interview และการเข้าร่วม

คอร์สสนทนา จ่านวนรวม  20 ช่ัวโมงเต็มจะเร่ิมนับจากจุดนี้

ทาง Red Maple Thailand จะคืนเงินงวดที่ 3 ให ้50% เฉพาะกรณีที่ท่านสอบสัมภาษณ์ไม่ผ่าน โดยจะไม่มีการคืนเงินของงวดก่อนหน้านี้ให้ 

ไม่ว่ากรณีใดๆทั้งส้ิน และให้ถือว่าสัญญาส้ินสุด หมดส้ินภาระผูกพันทางกฏหมายใดๆทุกกรณี

*ทาง Red Maple Thailandจะไม่มีการคืนเงินใหห้ากเกิดกรณใีดกรณหีนึ่งหรือทั้งสามกรณแีละใหถ้ือว่าส้ินสุดภาระผกูพันทางกฏหมายต่อกันดังนี้                                                    

  1.) หากผู้สมัครไม่มาช่าระเงินงวดที่ 2 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่รับทราบหมายเลขใบสมัครจากรัฐบาลแคนาดา

  2.) หากผู้สมัครไม่มาช่าระเงินงวดที่ 3 ภายใน 30 วัน นับจากวันที่ได้รับจดหมายนัดสอบสัมภาษณ์จากรัฐบาลแคนาดา

  3.) หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ตามวัน, เวลา และสถานที่ ที่ได้รับการนัดหมายจากรัฐบาลแคนาดา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม                                                                                                                                             

*Red Maple-Thailand ขอสงวนสทิธิในการเปลีย่นแปลงแกไ้ขตวัเลขและข้อความโดยไม่ตอ้งแจ้งให้ทราบลว่งหน้า





    งวดที่ 2: 80,000 บาท ให้มาช่าระเม่ือท่านได้รับทราบหมายเลขใบสมัครจากรัฐบาลแคนาดา ปกติจะใช้เวลา 8-18 เดือนนับจากวันส่งใบสมัคร                               

*ทาง Red Maple Thailandจะไม่มีการคืนเงินใหห้ากเกิดกรณใีดกรณหีนึ่งหรือทั้งสามกรณแีละใหถ้ือว่าส้ินสุดภาระผกูพันทางกฏหมายต่อกันดังนี้                                                    

  3.) หากผู้สมัครไม่สามารถเข้าสอบสัมภาษณ์ได้ตามวัน, เวลา และสถานที่ ที่ได้รับการนัดหมายจากรัฐบาลแคนาดา ไม่ว่าจะด้วยเหตุผลใดก็ตาม                                                                                                                                             


