ขั้นตอนในการขอสัมภาษณ์ วซี ่ าแบบเร่ งด่ วน
สถานทูตสหรัฐอเมริ กาอาจพิจารณาให้ มีการสัมภาษณ์ วีซ่าแบบเร่ งด่ วนสาหรับผู้มีความจาเป็ นจะต้ องเดินทางอย่ างฉุกเฉิน เช่น การประชุมสัมมนาเร่ งด่วน นักเรี ยน
นักศึกษา ผูเ้ ข้าร่ วมโครงการแลกเปลี่ยน (วีซ่าประเภท F M และ J) ตลอดจนผูม้ คี วามจาเป็ นทางด้านการแพทย์ฉุกเฉิ น โดยจะพิจารณาเป็ นรายกรณี ตามความเหมาะสม
ผูข้ อวีซ่าประเภท F M และ J ที่ยื่นขอสัมภาษณ์แบบเร่ งด่วนจะต้องแสดงหลักฐานเพือ่ พิสูจน์ว่าหากท่านไม่ได้รับการสัมภาษณ์แบบเร่ งด่วน ท่านจะเดินทางไปสหรัฐฯ
ไม่ทนั วันเปิ ดเรี ยน หรื อ วันเริ่ มต้นโครงการแลกเปลี่ยนที่ท่านได้สมัครไว้ โดยผูข้ อวีซ่าประเภทนี้จะต้องมีแบบฟอร์ม I-20 หรื อ DS-2019 เรี ยบร้อยแล้ว
ก่อนที่ท่านจะยื่นขอสัมภาษณ์แบบเร่ งด่วน ท่านจะต้องชาระค่าธรรมเนียมวีซ่าและเตรี ยมเอกสารเพื่อยืนยันความจาเป็ น ท่านสามารถแจ้งข้อจากัด หรื อ ตารางการ
เดินทางของท่านได้ แต่ท่านไม่สามารถระบุวนั หรื อ เวลา ที่ท่านต้องการสัมภาษณ์ และหากเจ้าหน้าที่ตรวจพบว่าท่านให้ขอ้ มูลที่เป็ นเท็จ เจ้าหน้าที่จะบันทึกลงใน
ประวัติซ่ ึงจะส่ งผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน นอกจากนี้ในกรณี ที่ท่านเคยได้รับการสัมภาษณ์แบบเร่ งด่วนแต่วีซ่าของท่านไม่ผ่านการอนุมตั ิระหว่างการสัมภาษณ์
ท่านจะไม่สามารถใช้สิทธิ์ยื่นขอสัมภาษณ์แบบเร่ งด่วนในครั้งต่อไปได้อีก
โปรดทราบ: การเดินทางเพื่อไปเข้าร่ วมพิธีสมรส หรื อ งานรับปริ ญญา/ เพื่ออานวยความสะดวกให้กบั ญาติที่ต้ งั ครรภ์ / เพื่อเข้าร่ วมการประชุมที่มีกาหนดจัดขึ้นเป็ น
ประจาทุกปี รวมทั้งการท่องเที่ยวที่ไม่ได้วางแผนล่วงหน้า จะไม่ถือเป็ นการเดินทางอย่างฉุกเฉิน ท่านจึงไม่สามารถยื่นคาร้องขอสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่ งด่วนได้ โดยทาง
สถานทูตฯ หรื อ สถานกงสุ ลจะไม่อนุมตั ใิ ห้มีการสัมภาษณ์แบบเร่ งด่วนเพียงเพื่ออานวยความสะดวกในการออกตัว๋ เครื่ องบินของนักท่องเที่ยว สาหรับการเดินทางใน
ลักษณะข้างต้นท่านจะต้องทานัดสัมภาษณ์ล่วงหน้าผ่านระบบทานัดสัมภาษณ์ปกติ
ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอสัมภาษณ์แบบเร่ งด่วนได้จากเว็บไซต์
http://www.ustraveldocs.com/th/th-niv-expeditedappointment.asp

ขั้นตอนที่ 1: ทานัดสั มภาษณ์ รอบแรกที่ว่างอยู่
หากท่านมีความประสงค์จะยื่นคาร้องขอสัมภาษณ์แบบเร่ งด่วน ท่านจะต้องล็อคอินเข้าสู่โปรไฟล์ของท่านบนเว็บไซต์ http://www.ustraveldocs.com/th/
เพื่อทานัดสัมภาษณ์รอบแรกตามตารางสัมภาษณ์ที่ว่างอยูก่ ่อน แม้ว่าวันสัมภาษณ์ที่ทา่ นได้รับจะเลยกาหนดการเดินทางของท่านไปแล้วก็ตาม
ขั้นตอนที่ 2: ยื่นแบบฟอร์ มขอสั มภาษณ์ แบบเร่ งด่ วน
หลังจากทานัดเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว จะปรากฏเมนู “Emergency Request” ขึ้นมาบนแถบด้านซ้ายมือของหน้าจอ

ให้เลือกเมนูน้ ีแล้วกรอกข้อมูลลงบนแบบฟอร์มอย่างละเอียด โดยระบุให้ชดั เจนว่าเหตุใดท่านจึงมีความจาเป็ นที่จะต้องเดินทางอย่างเร่ งด่วน ในขั้นตอนนี้ท่าน
จะต้องแนบหลักฐานประกอบ เพื่อยืนยันความจาเป็ นในการขอสัมภาษณ์เร่ งด่วน (เช่น หากเป็ นเรื่ องสุ ขภาพ ให้ท่านแนบจดหมายรับรองจากโรงพยาบาลหรื อจาก
แพทย์ในสหรัฐฯอเมริ กา เป็ นต้น) โดยสามารถแนบไฟล์มาพร้อมกับแบบฟอร์มนี้ได้เลย
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ขั้นตอนในการขอสัมภาษณ์ วซี ่ าแบบเร่ งด่ วน
ขั้นตอนที่ 3: รอผลการพิจารณา
หลังจากที่ท่านยื่นฟอร์มเรี ยบร้อยแล้วให้ทา่ นรอการตอบกลับจากทางสถานทูตฯหรื อสถานกงสุ ลฯทางอีเมล ซึ่งโดยทัว่ ไปจะใช้เวลาพิจารณาไม่เกิน 1-2 วันทาการ
ขั้นตอนที่ 4: ล็อคอินกลับเข้ าสู่ โปรไฟล์เพื่อเลื่อนนัดสั มภาษณ์ด้วยตัวเอง
เมื่อทางสถานทูตฯหรื อสถานกงสุ ลฯอนุมตั ิคาร้องขอสัมภาษณ์ของท่านแล้ว ไม่ได้หมายความว่า คิวนัดสัมภาษณ์ของท่านถูกเปลี่ยนโดยอัตโนมัติ ท่านจะได้รับ
อีเมลตอบกลับ ให้ท่านล็อคอินเข้าไปยังโปรไฟล์ของท่านใหม่อีกครั้งเพื่อเลื่อนนัดสัมภาษณ์ให้เร็ วขึ้นด้วยตัวท่านเอง เมื่อล็อคอินแล้วท่านจะยังเห็นข้อมูลนัด
สัมภาษณ์ของท่านเป็ นวันเวลาเดิม ให้ท่านเลือก “Reschedule Appointment” จากเมนูดา้ นซ้ายมือ

ขั้นตอนที่ 5: ยกเลิกนัดสั มภาษณ์ เดิมที่ได้ทาไว้
ก่อนที่ท่านจะทานัดสัมภาษณ์แบบเร่ งด่วนได้ ท่านจะต้องยกเลิกนัดสัมภาษณ์เดิมที่ท่านเคยทาไว้

ขั้นตอนที่ 6: ทานัดสั มภาษณ์แบบเร่ งด่ วน
หลังจากที่ท่านได้ยกเลิกนัดสัมภาษณ์เดิมเรี ยบร้อยแล้ว ให้ท่านเลือก “New Appointment” จากเมนูดา้ นซ้ายมือ และระบุประเภทวีซ่าใหม่อีกครั้งพร้อมทบทวน
ข้อมูลส่ วนตัวและข้อมูลการจัดส่ งหนังสื อเดินทางให้ถูกต้อง เมื่อมาถึงขั้นตอนการชาระค่าธรรมเนียมวีซ่า ให้ท่านเลือก “Continue” (ระบบจะทราบว่าท่านได้ชาระ
ค่าธรรมเนียมวีซ่าไปในขั้นตอนก่อนหน้านี้แล้ว)
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ขั้นตอนในการขอสัมภาษณ์ วซี ่ าแบบเร่ งด่ วน
หลังจากนั้นท่านจะมองเห็นตารางสัมภาษณ์แบบเร่ งด่วน ให้ท่านเลือกวันและเวลาที่ท่านสามารถมาเข้ารับการสัมภาษณ์ จากนั้นให้เลือก “Schedule Appointment”

ขั้นตอนที่ 7: พิมพ์จดหมายยืนยันนัดสั มภาษณ์
ท่านได้ทานัดสัมภาษณ์แบบเร่ งด่วนเสร็ จเรี ยบร้อยแล้ว ให้ท่านพิมพ์จดหมายยืนยันนัดสัมภาษณ์ออกมาและนาติดตัวมาในวันสัมภาษณ์พร้อมกับเอกสารอื่นๆด้วย
สาหรับรายการเอกสารที่ตอ้ งนามาแสดงเพื่อขอวีซ่าแต่ละประเภท ให้ท่านอ่านข้อมูลจากเว็บไซต์ http://www.ustraveldocs.com/th/

หากท่านมีคาถามเกี่ยวกับวีซ่าชั่วคราวสหรัฐฯ
ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริ การวีซ่าสหรัฐฯได้โดยส่งอีเมลไปที่ support-thailand@ustraveldocs.com หรื อโทรศัพท์ 02-105 4110 (ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-20.00)
เพื่อขอทราบข้อมูลได้ท้งั ภาษาไทยและภาษาอังกฤษ เจ้าหน้าที่บริ การข้อมูลจะหยุดให้บริ การในวันเสาร์ -อาทิตย์ วันหยุดราชการไทยและวันหยุดราชการสหรั3 ฐ|ฯP a g e
ที่เป็ นวันหยุดของสถานทูตฯ

