วิธียนื่ ขอสั มภาษณ์ แบบกลุ่ม (สาหรับวีซ่าชั่วคราว)
ผูส้ มัครวีซ่าชัว่ คราวจะสามารถยืน่ ขอทานัดเป็ นกลุ่มเพื่อมาสัมภาษณ์วีซ่าในวันและเวลาเดียวกันได้หากกลุ่มของท่านมีจานวนตั้งแต่ 10 คนขึ้นไป และ
มีวตั ถุประสงค์ในการเดินทางเดียวกัน ตัวอย่างเช่น คณะผูเ้ ดินทางที่ไปฝึ กงาน คณะนักแสดง คณะทัวร์และอื่นๆ โปรดทราบว่าสมาชิ กครอบครัวของ
ผูส้ มัครวีซ่าแบบกลุ่มจะไม่ สามารถยืน่ ขอทานัดเป็ นกลุ่มมาพร้อมกันได้

เมื่อท่านยืน่ ขออนุมตั ิเข้ารับการสัมภาษณ์วีซ่าแบบกลุ่ม กรุ ณาระบุขอ้ มูล

กาหนดการเดินทางและวันที่ท่านสะดวกเข้ารับการสัมภาษณ์ในช่องเหตุผลในการเดินทาง

ซึ่งสถานทูต/สถานกงสุ ลใช้วนั ที่ท่านระบุดงั กล่าว

ประกอบการพิจารณาระบุวนั และเวลาที่จะให้ท่านเข้ามาสัมภาษณ์แบบกลุ่ม
หมายเหตุ: ทางสถานทูตฯจะสามารถจัดให้มีการสัมภาษณ์แบบกลุ่มได้วนั ละไม่เกิน 50 คน หากคณะผูเ้ ดินทางของท่านมีจานวนมากกว่านั้น อาจถูกแบ่งการ
สัมภาษณ์ออกเป็ นกลุ่มตามความเหมาะสม

ขั้นตอนที่ 1: กรอกและยืน่ แบบคาร้ องขอวีซ่า (DS-160 FORM) ผ่ านเว็บไซต์
สมาชิกในกลุ่มแต่ละท่านจะต้องกรอก แบบฟอร์ มในการยืน่ คาร้ องขอวีซ่าชั่วคราว (DS-160) ให้เสร็ จสมบูรณ์ และพิมพ์ใบยืนยันแบบฟอร์ม DS-160

ขั้นตอนที่ 2: สร้ างโปรไฟล์
สมาชิกในกลุ่มแต่ละท่านจะต้องสร้ าง โปรไฟล์ ส่วนตัว บนเว็บไซต์ https://www.ustraveldocs.com/ ไว้ให้เรี ยบร้อย เพื่อให้ตวั แทนหรื อผู้
ประสานงานกลุ่มทาการ “ขอทานัดสัมภาษณ์เป็ นกลุ่ม” ได้

ขั้นตอนที่ 3: ชาระค่ าธรรมเนียมการยืน่ คาร้ องขอวีซ่า
สมาชิกในกลุ่มแต่ละท่านจะต้องชาระค่าธรรมเนียมการยืน่ คาร้ องขอวีซ่า ในกรณี ที่ทาการชาระเงินเป็ นกลุ่ม ท่านจะได้รับหมายเลขใบเสร็ จรับเงิน
ค่าธรรมเนียมวีซ่าเพียงหมายเลขเดียวต่อการทาธุรกรรมหนึ่ งครั้ง โปรดใช้หมายเลขใบเสร็ จรับเงินนี้ในการยืนยันว่าท่านได้ชาระค่าธรรมเนี ยมวีซ่าแต่
ละรายการเรี ยบร้อยแล้ว

รายละเอียด

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
(เหรียญสหรัฐ)

B

นักธุรกิจ/นักท่องเที่ยว

160 เหรี ยญสหรัฐ

C-1

ผ่านแดน

160 เหรี ยญสหรัฐ

C-1/D

วีซ่าผ่านแดน และ วีซ่าลูกเรื อ

160 เหรี ยญสหรัฐ

CW

วีซ่า CNMI

190 เหรี ยญสหรัฐ

D

ลูกเรื อของเรื อเดินสมุทร/สาย
การบิน

160 เหรี ยญสหรัฐ

E

ผูค้ า้ /นักลงทุนตามสนธิสญ
ั ญา
นักวิชาชีพเฉพาะทางชาว
ออสเตรเลีย

205 เหรี ยญสหรัฐ

ประเภท
วีซ่า

เลือกจานวน

วิธียนื่ ขอสั มภาษณ์ แบบกลุ่ม (สาหรับวีซ่าชั่วคราว)
รายละเอียด

อัตรา
ค่าธรรมเนียม
(เหรียญสหรัฐ)

F

นักเรี ยน (สายวิชาการ)

160 เหรี ยญสหรัฐ

H

แรงงานชัว่ คราว/ตามฤดูกาล
และการจ้างงาน พนักงาน
ฝึ กหัด

190 เหรี ยญสหรัฐ

I

ผูส้ ื่ อข่าวและสื่ อมวลชน

160 เหรี ยญสหรัฐ

J

นักเรี ยนในโครงการ
แลกเปลี่ยน

160 เหรี ยญสหรัฐ

K

คู่หมั้นหรื อคู่สมรสของพลเมือง
สหรัฐ
265 เหรี ยญสหรัฐ

L

พนักงานที่ยา้ ยไปทางานที่
สหรัฐชัว่ คราวภายใต้การจ้าง
งานของบริ ษทั ที่อยูใ่ นเครื อ
เดียวกัน

190 เหรี ยญสหรัฐ

M

นักเรี ยน (สายวิชาชีพ)

160 เหรี ยญสหรัฐ

O

บุคคลที่มีความสามารถพิเศษ

190 เหรี ยญสหรัฐ

P

นักกีฬา ศิลปิ นและผูใ้ ห้ความ
บันเทิง

190 เหรี ยญสหรัฐ

Q

การแลกเปลี่ยนวัฒนธรรม
นานาชาติ

190 เหรี ยญสหรัฐ

R

ผูเ้ ผยแผ่ศาสนา

190 เหรี ยญสหรัฐ

T

เหยือ่ ของการค้ามนุษย์

160 เหรี ยญสหรัฐ

TN/TD

ผูเ้ ชี่ยวชาญของข้อตกลงทาง
การค้าเสรี อเมริ กาเหนือ
(NAFTA)

160 เหรี ยญสหรัฐ

ประเภท
วีซ่า

เลือกจานวน

ประเภทของวีซ่าและอัตราค่ าธรรมเนียมการยืน่ คาร้ องขอวีซ่าเรียงตามประเภทของวีซ่า

วิธียนื่ ขอสั มภาษณ์ แบบกลุ่ม (สาหรับวีซ่าชั่วคราว)
ขั้นตอนที่ 4: ยืน่ แบบฟอร์ มขอสัมภาษณ์ วซี ่ าเป็ นกลุ่มและรอการตอบกลับ

กลุ่มผูส้ มัครควรกาหนดให้ มบี ุคคลใดบุคคลหนึ่งในกลุ่มเป็ นผู้ประสานงานหลัก
และให้บุคคลนั้นล็อคอินเข้าสู่โปรไฟล์ที่ได้สร้างไว้บนเว็บไซต์
www.ustraveldocs.com/th

จากนั้นให้ยื่นแบบฟอร์มขอสัมภาษณ์เป็ นกลุ่ม โดยสามารถเลือกเมนู “Group Scheduling
Request” จากทางด้านซ้ายมือดังภาพ

บนหน้าแบบฟอร์มขอสัมภาษณ์เป็ นกลุ่มท่านจะต้องกรอกรายละเอียดเกี่ยวกับกลุ่มของท่าน เช่น ชื่ อกลุ่ม วันเดินทาง วัตถุประสงค์ในการเดินทาง
ข้อมูลผูต้ ิดต่อประสานงานในสหรัฐฯ และแนบไฟล์ (หากมี) ตลอดจนข้อมูลอื่นๆ ท่ านควรระบุวนั และเวลาที่สมาชิ กในกลุ่มของท่ านสามารถมา
สัมภาษณ์พร้ อมกันได้ โดยหลังจากที่ท่านได้ยนื่ แบบฟอร์มเรี ยบร้อยแล้วให้รออีเมลตอบกลับจากทางระบบอีกครั้ง

ขั้นตอนที่ 5: รอการติดต่ อกลับจากทางสถานทูตฯ
หากคาร้องขอสัมภาษณ์เป็ นกลุ่มของท่านได้รับการอนุมัติ ผูป้ ระสานงานหลักของกลุ่มจะได้รับอีเมลแจ้งกลับให้ท่านล็อคอินเข้าสู่ ระบบเพื่อทานัด
สัมภาษณ์ให้กบั ผูส้ มัครแต่ละคนในกลุ่ม ท่านจะต้องทาการจองนัดภายใน 7 วัน ก่อนที่คาร้องขอของท่านจะหมดอายุ หากคาร้องขอสัมภาษณ์เป็ น
กลุ่มของท่านถูกปฏิเสธ ผูส้ มัครแต่ละท่านจะต้องทาการจองนัดเป็ นรายบุคคล

หากคาร้องขอสัมภาษณ์เป็ นกลุ่มของท่านได้รับการอนุมตั ิ โปรดให้ผปู ้ ระสานงานกลุ่มล็อค
อินเข้าสู่โปรไฟล์แล้ว ให้เลือก “Schedule Group Appointment” จากเมนูดา้ นซ้ายมือ

ให้เลือกชื่อกลุ่ม (ชื่อที่ท่านได้ต้ งั ไว้ตอนกรอก
แบบฟอร์มขอสัมภาษณ์เป็ นกลุ่ม) และหาก
ท่านเป็ นผูป้ ระสานงานมากกว่า 1 กลุ่ม
ท่านจะสามารถมองเห็นชื่อของกลุ่มอื่นๆ
ที่ท่านเคยยื่นขอมาได้ในหน้านี้

ข้ อควรทราบ: ตัวแทนจากสถานทูตฯจะติดต่อไปหาท่านเพื่อทาให้ข้ นั ตอนการนัดสัมภาษณ์เป็ นกลุ่มเสร็ จสมบูรณ์ ดังนั้นกรุ ณาให้ขอ้ มูลการติดต่อกลับที่ถูกต้อง
ของผูป้ ระสานงานเวลาที่ท่านกรอกข้อมูล

วิธียนื่ ขอสั มภาษณ์ แบบกลุ่ม (สาหรับวีซ่าชั่วคราว)
ขั้นตอนที่ 6: ผู้ประสานงานกลุ่มเพิม่ รายชื่อผู้สมัครแต่ ละท่ านเป็ น “ผู้ได้ รับการดูแล” ในโปรไฟล์ ของผู้ประสานงานกลุ่ม
การเพิ่มข้อมูลของผูส้ มัครแต่ละท่าน ให้คลิกเมนู “Add By Name” หรื อ “Add By UID” (ในกรณี ที่ผสู ้ มัครแต่ละท่านได้กรอกโปรไฟล์ของตนเอง
เรี ยบร้อยแล้ว) โดยท่านจะต้องใส่ ขอ้ มูลของผูส้ มัครทีละคน และคลิก “Save” เพื่อบันทึกข้อมูล

เมื่อระบุหมายเลข UID ลงไปในช่อง
ข้อมูล และกด “Search” ตัวระบบ
จะทาการดึงข้อมูลส่วนตัวของ
โปรไฟล์น้ นั ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ
หากท่านต้องการความช่วยเหลือด้าน
การตรวจสอบหมายเลข UID ท่าน
สามารถติดต่อศูนย์บริ การข้อมูลวีซ่า
สหรัฐฯได้ที่หมายเลข
02 105 4110

เมือ่ ท่ านกดปุ่ ม “Save” ข้ อมูลของผู้สมัครแต่ ละท่ านจะถูกเพิม่ เข้ าไปในรายชื่อผู้ขอสัมภาษณ์ แบบกลุ่ม
1. หลังจากที่ท่านได้เพิ่มรายชื่อผูส้ มัครในกลุ่มจนครบแล้ว ให้ท่านคลิก “Continue”
2. เลือกที่อยูใ่ นการจัดส่งเอกสารคืน
3. ใส่เลขใบเสร็ จชาระค่าธรรมเนียมการยื่นคาร้องขอวีซ่าเพื่อยืนยันการชาระค่าธรรมเนียมของท่าน
4. เลือกวันและเวลาสัมภาษณ์ตามที่ได้ตกลงกับเจ้าหน้าที่ไว้
หมายเหตุ: (ตารางนัดสั มภาษณ์จะแสดงเฉพาะวันทีท่ างสถานทูตฯได้ กาหนดไว้ สาหรับกลุ่มของท่ านเป็ นการเฉพาะ)

ขั้นตอนที7่ : เดินทางมาสัมภาษณ์ วซี ่ าทีส่ ถานทูตฯ
สมาชิกทั้งกลุ่มไปที่สถานทูตฯ หรื อสถานกงสุ ลอเมริ กาตามวันและเวลาที่ได้จองนัดสัมภาษณ์วีซ่า สมาชิ กกลุ่มแต่ละท่านจะต้องพิมพ์และนาใบยืนยัน
การนัดหมายติดตัวมาด้วย รวมไปถึงหนังสื อเดินทางเล่มปั จจุบนั หนังสื อเดินทางเล่มเก่าทุกเล่ม ใบยืนยัน DS-160 รู ปถ่ายสี 2x2 นิ้ว พื้นหลังสี ขาวและ
ถ่ายไว้ไม่เกินหกเดือน สาหรับข้อกาหนดของรู ปถ่ายในการยืน่ วีซ่าสหรัฐฯ โปรดดู http://www.ustraveldocs.com/th_th/th-nivphotoinfo.asp

