
 ·É�ควรรู้สาํหรับการเดนิทางเข้าประเทศแคนาดา
(ข้อมลูจาก http://cbsa-asfc.gc.ca/) 

�o° ¤¼̈�nµ�Ç��̧ÊÁ®¤µ³  Îµ®¦ �́

• �́��n°�Á�̧É¥ªÁ�·��µ�Á�oµ¤µ�¦ ³ Á�«แคนาดา 

• ชาวต่างชาตเิดินทางเข้ามาประเทศแคนาดา Â¨ ³ ¡ Îµ�́�°µ«¥́° ¥¼nÅ¤nÁ�·�®�¹É��̧

• ผู้ พํานกัอาศยัอยู่ในประเทศแคนาดาเป็น�¦ Ế��¦ µª�®¦ º°�µ¤§�¼�µ¨ �

• ชาวต่างชาต�̧ิÉÁ�·��µ�Á�oµ¤µ�Îµ�µ��®¦º° Á¡ ºÉ°�µ¦ «¹�¬µÄ��¦ ³ Á�«แคนาดาเป็นระยะเวลาไม่เกิน 36 เดือน 

1. เอกสารประกอบการเดนิทาง – ผู้ เดินทางจะต้องมีหนังสอืเดินทางÂ¨ ³ ª �̧nµ�̧É�¼��o°�ก่อนเดินทางเข้าประเทศ

แคนาดา 

2. กรณีเดินทางร่วมกับเด็ก�̧É° µ¥»�ÎÉµ�ªnµ�18 ปี

2.1) เด็กเดินทางเข้าประเทศแคนาดาพร้อมพ่อแม่หรือผู้ปกครองจะต้องมีหนงัสือเดินทาง และใบสตูิ

บตัรแสดง 

2.2) �¦ �̧Á�È�Á�·��µ�¡ ¦o° ¤�́��»��̈° ºÉ��̧ÉÅ¤nÄ�n¡ n° Â¤n®¦ º°�¼o���¦ °�  นอกจากเอกสารในข้อ 2.1) แล้ว 

จะต้องมีหนังสอืยินยอมจากพ่อแม่หรือผู้ปกครองอนญุาตให้เดินทางได้ โดยหนังสือดงักล่าวจะต้อง

¦ ³�»�̧É° ¥¼nÂ¨ ³ หมายเลขโทรศพัท์ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองด้วย

2.3) กรณีเดก็เดินทางคนเดียว นอกจากเอกสารในข้อ 2.1) แล้ว จะต้องมีหนงัสือยินยอมจากพ่อแม่ระบุ

�¼o�̧É�³�¼Â¨ Á�È�Á¤ºÉ° Á�·��µ�¤µ�¹�Â��µ�µÂ¨ oª�Ã�¥�³�o°�¦ ³�»�oª¥ªnµÁ�È��³ ° ยู่ในแคนาดาเป็นเวลา

Á�nµÄ��Â¨ ³�³�o°�¦ ³�»�̧É° ¥¼nÂ¨ ³ หมายเลขโทรศพัท์ของพ่อแม่หรือผู้ปกครองด้วย

2.4) กรณีเดก็เดินทางพร้อมกบัพ่อหรือแม่ (กรณีพ่อแม่แยกทางกนั)  นอกจากเอกสารในข้อ 2.1) แล้ว 

�³�o°�¤®̧�́� º° Â ��ªnµ��¤̧ ·��·Íในการดแูลเด็ก 

3. การควบคุมโรคติดต่อ – กรณีผู้ เดินทางมีโรคติดตอ่ ®¦ º° Á�¥° ¥¼nÄ�̈o�́��¼o�̧É¤Ã̧¦��·��n°��³�o°�Â�o�Ä®oÁ�oµ®�oµ�̧É

�̧É�nµ��¦ ª���Á�oµÁ¤º°��¦ µ�

 ·É��̧É µ¤ µ¦ ��ÎµÁ�oµ�¦ ³ Á�«Â��µ�µÅ�o

1. ผู้ เดนิทางเข้ามาประเทศÂ��µ�µÄ��µ�³ �́��n° �Á�̧É¥ª

1) ของขวญั – ผู้ เดนิทางสามารถนําของขวญัมีมลูค่าไม่เกิน 60 ดอลลา่ร์แคนาดาเข้ามาได้โดยไม่ต้องเสีย

£µ¬�̧� »¦ µ��»®¦ Ȩ́�Â¨ ³�°� Îµ®¦ �́Ä�oÁ¡ ºÉ°�»¦�·�Å¤n�º° ªnµÁ�È��°��ª�́



2) ของสําหรับใช้จดังานนิทรรศการในแคนาดา – หน่วยงาน Canada Border Services Agency 

(CBSA) จะดแูล¦ µ¥�µ¦  ·É��°�Á�oµÂ¨ ³ ° °��¦ ³ Á�«Á¡ ºÉ° ¦ nª¤Ä��·��¦ ¦ ¤�®¦º°�·�¦ ¦ «�µ¦�nµ�Ç���¼o

Á�·��µ� µ¤µ¦��o�®µ¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧�Á¡ ·É¤Á�·¤Å�o�̧É�http://www.cbsa.gc.ca

3) ผู้ เดนิทางผ่านประเทศÂ��µ�µÁ¡ ºÉ° Å��¦ ³ Á�«° ºÉ��– �¼oÁ�·��µ��̧É¤̧ �́�µ�·°Á¤¦ ·�́� µ¤µ¦��� n� ·��oµ

ผ่านแคนาดาไปยงัประเทศสหรัฐอเมริกาได้  โดยผู้ เดนิทางควรมีใบสําแดงรายการสินค้า โดยแสดง

รายละเอียด ราคา และหมายเลขสินค้า (หากมี)  สนิค้าประเภท° »�Ã£��¦ ·Ã£��Á�n��Â° ¨ �° ±° ¨ r��»®¦ Ȩ́�

Â¨ ³ ° µ®µ¦�ª ¦�¦ ¦�»Ä�£µ��³�̧ÉÁ�oµ®�oµ�̧É µ¤µ¦��¦ ª� °�Å�o

2. ผู้ เดนิทางเข้ามาประเทศแคนาดาในฐานะผู้พาํนักอาศัยÁ�È��¦ Ế��¦ µª Â¨ ³ ¤�̧µ¦ Á�nµ�®¦º°�ºÊ° �̧É¡ Îµ�́�°µ«¥́

ในแคนาดาÁ¡ ºÉ° ° µ«¥́อยูเ่ป็นเวลาอย่างน้อย 36 เดือน  ผู้ เดนิทางมีสทิธิ 1 �¦ Ế�Ä��µ¦�Îµª ́ �»�° »��¦�rÁ�oµ¤µ

��Â�n��̧É¡ �́° µ«¥́Ã�¥Å¤n�o°�Á ¥̧£µ¬�̧��́Ê��̧ÊÅ¤n¦ ª¤�¹���oµ�¡ �́�̧ÉÁ�̈ºÉ°��̧ÉÅ�o�กา¦�ºÊ°  ·��·ÍÄ��µ¦ Ä�o

อสงัหาริมทรัพย์Ä��nª�Áª ¨ µ�̧É�Îµ®���(Timeshare) หรือ�̧É¡ �́�̧ÉÄ®o��° ºÉ�Á�nµ° µ«¥́

1) ก่อนเดนิทางเข้าประเทศแคนาดา – �¼oÁ�·��µ��ª¦ Á�¦ ¥̧¤Á°� µ¦ Â ��¦ µ¥�µ¦  ·É��°��̧É�³�ÎµÁ�oµ

แคนาดาสองชดุ โดยแบ่งออกเป็น 2  nª���º°� nª��̧É�³�¼oÁ�·��µ��º°Á�oµ¤µÁ°��Â¨ ³  nª��̧É�³�¼� n�

ตามมาภายหลงั 

2) Á¤ºÉ° ¤µ�¹�ประเทศแคนาดา – Á¤ºÉ° เดินทางมาถึงในประเทศแคนาดาเป็น�¦ Ế�Â¦� ผู้ เดินทางจะต้องให้

รายการสนิ�°��̧É�³�ÎµÁ�oµ�́Ê� °��»��°�Â�nÁ�oµ®�oµ�̧Éตรวจคนเข้าเมือง พร้อมแสดงหลกัฐานการเช่า 

®¦º°�ºÊ° �̧É¡ Îµ�́�° µ«¥́ในแคนาดา 

3)  ·É��°��̧É�ÎµÁ�oµ¤µ –Ä��¦ �̧�̧ÉÁ�È��°��̧ÉÄ�oÂ¨ oª�³ Å¤n�o°�Á ¥̧£µ¬¸

4) �µ¦�µ¥�n°�®¦º° Ä®o ·É��°��̧Éถกูยกเว้นภาษีภายใน 5 ปีแรก – ผู้ เดินทางจะต้องเสียภาษีทนัที 

5)  ·É��°��̧É�¼�¥�Áªo�£µ¬�̧Å�oÂ�n� ·É��°��̧É�ÎµÁ�oµ¤µÄ�oÁ°��Á�n��Á¢° ¦ r�·Á�° ¦ r�Á�¦ºÉ°�Ä�oÅ¢¢oµ�° »��¦�r�nµ�Ç��̧É

ใช้ในบ้าน 

6)  ·É��°��̧ÉÅ¤n�¼�¥�Áªo�£µ¬�̧Å�oÂ�n ·É��°��̧É�ÎµÁ�oµ¤µÁ¡ ºÉ°�»¦�·���µ¦�oµ และวสัดกุ่อสร้าง 

7) ภาษีและคา่ธรรมเนียม – หากผู้ เดนิทางเข้ามาประเทศแคนาดาในฐานะผู้ พํานกัอาศยัÁ�È��¦ Ế��¦ µª�

Â¨ ³  ·Éง�°��̧É�ÎµÁ�oµได้รับการยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี ผู้ เดนิทางก็ไม่ต้องเสียภาษีใด ๆ 

3. เดนิทางเข้ามาประเทศÂ��µ�µÁ¡ ºÉ° ¤ µ�Îµ�µ��®¦ º° Á¡ ºÉ° ¤µ«¹�¬µ

ผู้ เดนิทางเข้ามาประเทศÂ��µ�µÁ¡ ºÉ°�Îµ�µ�®¦º° Á¡ ºÉ° «¹�¬µÅ¤nÁ�·��36 เดือน  สามารถนําเข้าของใช้สว่นบุคคล

และของใช้ในครัวเรือนได้ เช่น เฟอร์นิเจอร์ Á�¦ºÉ°�Ä�oÄ��¦ ª́�° »��¦�rÅ¢¢oµ�nµ�Ç�Ã�¥Å¤n�o°�Á ¥̧£µ¬ ใ̧นกรณี

�́��n°Å��̧Ê



-  ·É��°��́��̈nµªÅ¤n�¼�Ä�oÃ�¥��แคนาดา 

- Å¤n¤�̧µ¦�µ¥�n°  ·É��°��́��̈nµª�®¦º° ¨ ³�·Ê�ÅªoÄ�Â��µ�µ

-  ·É��°��́��̈nµª�³�o°��Îµ° °��°�Â��µ�µ�Á¤ºÉ° Á�·��µ��̈�́

1) ก่อนเดนิทางเข้าประเทศแคนาดา – �¼oÁ�·��µ��ª¦ Á�¦ ¥̧¤Á°� µ¦ Â ��¦ µ¥�µ¦  ·É��°��̧É�³�ÎµÁ�oµ

แคนาดาสองชดุ  ·É��ÎµÁ�oµ�¦ ³ Á£�Á�¦ºÉ°��¦ ³ �́�° �́¤�̧��³�o°�¤Á̧°� µ¦ Â���µ��¦ ·¬�́�¦ ³ �́�£¥́�

®¦º° ¦oµ��oµ�̧É�µ¥Á�¦ºÉ°��¦ ³ �́��́��̈nµª ªnµ¤¤̧¼̈�nµเท่าใด รวมถึงรูปถ่ายพร้อมลาย¤º°�ºÉ° ¦ �́¦ °�จาก

บริษัทประกนัฯ หรือร้านค้าฯ กํากบัด้วย เ¡ ºÉอเป็นข้อมลูในการ�Îµ° °��°�Â��µ�µ�Á¤ºÉ° Á�·��µ��̈�́

2) Á¤ºÉ° ¤µ�¹�ประเทศแคนาดา –�¼oÁ�·��µ��³�o°�Ä®o¦ µ¥�µ¦  ·Éง�°��̧É�³�ÎµÁ�oµ�́Ê� °��»��°�Â�nÁ�oµ®�oµ�̧É

ตรวจคนเข้าเมือง  

 Îµ®¦ �́�¼o�̧É�º° ª�̧nµ�́Éª�¦ µª�Á�n��ª�̧nµ�́�Á¦ ¥̧��ª�̧nµ�́��n°�Á�̧É¥ª�ª�̧nµ�Îµ�µ�� µ¤µ¦��ÎµÁ�oµ ·É��°��́�¦ ³�»�oµ�̈nµ�Å�o

โดยไม่ต้องเสียภาษี 

1. แอลกอฮอล์ – ผู้ เดินทางจะต้องมีอายไุม่น้อยกว่า 18 ปีสาํหรับมณฑลแอลเบอร์ต้า และ 19 ปีสําหรับ

มณฑลบริติชโคลมัเบีย และเขตปกครองพิเศษยคูอน จงึสามารถนําเข้าแอลกอฮอล์ได้ โดยจะนําเข้าได้เพียง 

1 ใน 3 ¦ µ¥�µ¦�n° Å��̧Ê

- ไวน์ขนาด 1.5 ลิตร หรือ 

- Á�¦ºÉ°��ºÉ¤�̧É¤̧ nª��สมÂ° ¨ �° ±° ¨ r�Îµ�ª��́Ê� ·Ê��1.14 ลติร หรือ 

- เบียร์ขนาด 8.5 ลิตร 

2. �»®¦ Ȩ́�/ ยาสบู– ผู้ เดินทางสามารถนําเข้า�»®¦ Ȩ́�/ ยาสบูได้ ดงั¦ µ¥�µ¦�n° Å��̧Ê

- �»®¦ Ȩ́�Îµ�ª��200 มวน 

- ซกิาร์จํานวน 50 มวน 

- ยาสบูจํานวน 200 กรัม 

- ยาสบูแทง่จํานวน 200 แทง่ 

3. Á�·��®¦º°�¦ µ µ¦ ° ºÉ�Ç�̧ÉÄ�oÂ��Á�·� ��– ผู้ เดินทางสามารถนําเข้าได้ไม่เกิน 10,000 ดอลลา่ร์แคนาดา 

�¼oÁ�·��µ��ª¦�¦ ª��¼Á�ºÉ°�Å�Â̈ ³�o°�Îµ�́� ·É��°��́��n°Å��̧Ê�n°��̧É�³�ÎµÁ�oµ¤µÄ�Â��µ�µ

1. ปืน และอาวธุสงคราม 

2. วตัถรุะเบิด ดอกไม้ไฟ และกระสนุ 

3. อปุกรณ์ส่งสญัญาณวิทย ุ

4.  ·É��°��ÎµÁ�oµÁ¡ ºÉ°�»��¦ ³  ��r�µ��µ¦�oµ



5.  ·É��°��ÎµÁ�oµ�̧É° ¥¼nÄ��µ¦�ª��»¤�Á�n��Á ºÊ°�oµ��¦ ³ Á�qµ� ·É��°�nµ�Ç�

6. สนิค้าอปุโภคบริโภคต้องห้าม �¼¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧�Å�o�̧É�http://www.hc-sc.gc.ca/cps-spc/index-eng.php

7. ผลติภณัฑ์อาหาร  ¡ º��� �́ªr��Â̈ ³ �̈·�£�́�r�̧ÉÁ�̧É¥ª�o°�

8.  ·É��°��o°�®oµ¤��¼oÁ�·��µ�ไม่สามารถ�ÎµÁ�oµ ·Éงของต้องห้ามเข้าแคนาดา ได้แก่ วสัดลุามกอนาจารโฆษณา

�ª�Á�ºÉ° Â¨ ³  ºÉ° ¨ µ¤�°�µ�µ¦ Á�È�

9. �̧É�°��̧ÉÄ�oÂ¨ oª�ผู้ เดินทางไม่สามารถนํา�̧É�°��̧ÉÄ�oÂ¨ oªÁ�oµ�¦ ³ Á�«Â��µ�µ�Áªo�Â�n¤Ä̧�¦ �́¦ °��µ¦

�¦ ª� °�ªnµ�̧É�°�ดงักล่าวได้รับการทําความสะอาดและ�nµÁ�ºÊ° Ã¦�Â¨ oª�n°�การสง่ออก  

10. ผลติภณัฑ์¥µ�̧É¤�̧µ¦�ª��»¤Ã�¥Ä� É́�¥µ�µ�Â¡ �¥rÄ�Â��µ�µ��¼oเดนิทางไม่สามารถนํายาดงักล่าวเข้า

Â��µ�µÅ�oÃ�¥¡ ¨ ³�µ¦���¼¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧�Á¡ ·É¤Á�·¤Å�o�̧É�www.hc-sc.gc.ca

11. ทรัพย์สินทางวฒันธรรม เช่น โบราณวตัถ ุ®¦º° ª �́�»�µ�ª�́��¦ ¦ ¤�º° ª nµ¤�̧ªµ¤ Îµ�́��µ��¦ ³ ª �́·«µ �¦ r�̧É

ประเทศต้นกําเนิด Å¤n µ¤µ¦��ÎµÁ�oµ¤µÄ�Â��µ�µÃ�¥Å¤nÅ�o¦ �́°�»�µ��µ¦  n�° °��̧ÉÁ®¤µ³  ¤���¼

¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧�Á¡ ·É¤Á�·¤Å�o�̧É�www.pch.gc.ca

12. ศนูย์รายงานโทรศพัท์  ในกรณี�̧ÉÁ�·��µ�¤µ�¹�Â��µ�µÃ�¥Á�¦ºÉ°��·��́ÉªÅ��(ผู้ โดยสารไม่เกิน 15 ��¦ ª¤�́Ê�

ลกูเรือ) หรือโดยเรือส่วนตวั  จะต้องโทรสศพัท์¦ µ¥�µ��́ª�̧É�CBSA ก่อนเดินทางถึงแคนาดา 

13. �µ¦�·��́ÉªÅ���ในกรณี�̧ÉÁ�·��µ�¤µ�¹�แคนาดาÃ�¥Á�¦ºÉ°��·� nª��́ª®¦ º° Á�¦ºÉ°��·��°�°��r�¦�nµ�Ç��́��·�

ต้องจะต้องโทรศพัท์¦ µ¥�µ��́ª�̧É�CBSA ก่อนเดินทางถึงแคนาดา 

14. เรือสว่นตวั ในกรณี�̧ÉÁ�·��µ�¤µ�¹�แคนาดาโดยเรือสว่นตวั กปัตนัเรือจะต้องโทรศพัท์¦ µ¥�µ��́ª�̧É�CBSA

�n°��̧É�³ ¤µ�¹�  É́�

15. โปรแกรม NEXUS  สําหรับผู้ เดินทาง�̧É¤�̧ªµ¤�nµÁ�ºÉ°�º°�Á�È�Ã�¦Â�¦ ¤�̧É�nª¥Ä®o�µ¦�oµ¤�nµ��nµ��µ¥Â��

ระหว่างแคนาดาและสหรัฐอเมริกามีความรª�Á¦Èª�¹Ê���¼¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧�Á¡ ·É¤Á�·¤Å�o�̧É�

www.cbsa.gc.ca/canpass หรือ  www.nexus.gc.ca 

16. การนําเข้ายานพาหนะและเรือสว่นตวั�́Éª�¦ µª��³�o°�¦ µ¥�µ��n°�CBSA อย่างถกูต้อง 

หมายเหตุ �¼¦ µ¥¨ ³ Á° ¥̧�Á¡ ·É¤Á�·¤Å�o�̧É�http://cbsa-asfc.gc.ca/

�o° ¤¼̈�¦ �́�¦»�̈nµ »�Á¤ºÉ° ª�́�̧É�17 ธนัวาคม 2555 (ค.ศ. 2012) 


