ขั้นตอนในกำรขอสัมภำษณ์วีซ่ำแบบเร่งด่วน
สถานทูตสหรัฐอเมริกาอาจพิจารณาให้ มีการสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วนสาหรับผู้เดินทางที่มีความจาเป็ นจะต้ องเดินทางอย่างฉุกเฉิน เช่น ผูเ้ ข้ำร่วม
กำรประชุมสัมนำเร่งด่วน นักเรียน นักศึกษำ ผูเ้ ข้ำร่วมโครงกำรแลกเปลีย่ น (วีซ่ำประเภท F M และ J) ตลอดจนผูม้ ีควำมจำเป็ นทำงด้ำน
กำรแพทย์ฉุกเฉิน โดยจะพิจารณาตามความเหมาะสมเป็ นรายกรณี
ผู้ขอวีซ่าประเภท F M และ J ที่ย่ืนขอสัมภาษณ์แบบเร่งด่วนจะต้ องพิสูจน์ให้ ชัดเจนว่าหากท่านไม่ได้ รับการสัมภาษณ์แบบเร่งด่วนจะส่งผลให้ ทา่ น
เดินทางไปสหรัฐฯไม่ทนั วันเปิ ดเรียนหรือวันเริ่มต้ นโครงการแลกเปลี่ยนที่ทา่ นได้ สมัครไว้ ผู้สมัครกลุ่มนี้จะต้ องมีแบบฟอร์ม I-20 หรือ DS2019 เรียบร้ อยแล้ ว
หากท่านจะยื่นขอสัมภาษณ์แบบเร่งด่วน ท่านจะต้ องนาหลักฐานมายืนยันให้ เห็นถึงความจาเป็ นฉุกเฉินนั้น หากเจ้ าหน้ าที่ตรวจพบระหว่างการ
สัมภาษณ์ว่าท่านให้ ข้อมูลที่เป็ นเท็จ เจ้ าหน้ าที่จะลงบันทึกลงในประวัติซ่งึ จะส่งผลต่อการพิจารณาวีซ่าของท่าน ผู้สมัครทุกท่านที่ขอสัมภาษณ์แบบ
เร่งด่วนจะต้ องชาระค่าธรรมเนียมวีซ่าให้ เรียบร้ อ ยก่อน ในกรณีท่ที ่านได้ รับการสัมภาษณ์แบบเร่งด่วนแต่วีซ่าของท่านไม่ ผ่านการอนุมัติระหว่างการ
สัมภาษณ์ ท่านจะไม่สามารถใช้ สิทธิ์ย่ืนขอสัมภาษณ์แบบเร่งด่วนในครั้งต่อไปได้ อกี
โปรดทรำบ: การเดินทางเพื่อไปเข้ าร่วมงานพิธสี มรส หรืองานรับปริญญา หรือเดินทางเพื่ออานวยความสะดวกให้ กบั ญาติท่ตี ้งั ครรภ์ เข้ าร่วมการ
ประชุมที่มีกาหนดจัดขึ้นเป็ นประจาทุกปี หรือการเดินทางท่องเที่ยวที่ไม่ได้ วางแผนล่วงหน้ า จะไม่ถือเป็ นความจาเป็ นฉุกเฉินในการสัมภาษณ์แบบ
เร่งด่วน ทางสถานทูตหรือสถานกงสุลจะไม่อนุมัติให้ มีการสัมภาษณ์แบบเร่งด่วนเพียงเพื่ออานวยความสะดวกในการออกตั๋วเครื่องบินของ
นักท่องเที่ยว ฉะนั้นท่านจะต้ องทานัดสัมภาษณ์ล่วงหน้ าผ่านระบบทานัดสัมภาษณ์ปกติสาหรับการเดินทางในลักษณะนี้
ท่านสามารถหาข้ อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการขอสัมภาษณ์แบบเร่งด่วนได้ จากเว็บไซต์
http://www.ustraveldocs.com/th/th-niv-expeditedappointment.asp

ขั้นตอนที่ 1: ทำนัดสัมภำษณ์รอบแรกที่ว่ำงอยู่
หากท่านมีความประสงค์จะยื่นคาร้ องขอสัมภาษณ์วีซ่าแบบเร่งด่วน
ท่านจะต้ องล็อคอินเข้ าสู่โปรไฟล์ของท่านบน
เว็บไซต์ www.ustraveldocs.com/th เพื่อทานัดสัมภาษณ์รอบแรกที่ว่างอยู่บนตารางสัมภาษณ์ก่อน แม้ ว่าวัน
สัมภาษณ์ท่ที ่านได้ รับจะเลยวันกาหนดการเดินทางของท่านไปแล้ วก็ตาม

ขั้นตอนที่ 2: ยืน่ แบบฟอร์มขอสัมภำษณ์แบบเร่งด่วน
หลังจากที่ท่านได้ ทานัดเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ท่านจะสามารถเห็นเมนูเพิ่มขึ้นมาใหม่บนแถบด้ านซ้ ายมือของหน้ าจอ ให้
เลือก “Emergency Request”

ให้ เลือกเมนูน้ แี ล้ วกรอกข้ อมูลลงบนแบบฟอร์มการขอสัมภาษณ์แบบเร่งด่วนอย่างละเอียด โดยให้ ระบุอย่างชัดเจนว่า
เหตุใดท่านจึงมีความจาเป็ นที่จะต้ องเดินทางอย่างเร่งด่วน ในขั้นตอนนี้ท่านจะต้ องแนบหลักฐานที่ช่วยยืนยันเหตุผลที่
เร่งด่วนของท่านด้ วย (เช่น หากเป็ นเรื่องสุขภาพ ให้ ท่านแนบจดหมายรับรองจากโรงพยาบาลหรือจากแพทย์ใน
สหรัฐฯอเมริกา เป็ นต้ น) โดยสามารถแนบไฟล์มากับแบบฟอร์มนี้ได้ เลย
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ขั้นตอนในกำรขอสัมภำษณ์วีซ่ำแบบเร่งด่วน
ขั้นตอนที่ 3: รอผลกำรพิจำรณำ
หลังจากที่ท่านยื่นฟอร์มเรียบร้ อยแล้ วให้ ท่านรอการตอบกลับจากทางสถานทูตหรือสถานกงสุลทางอีเมล ซึ่งโดยทั่วไป
จะใช้ เวลาพิจารณาไม่เกิน 1-2 วันทาการ

ขั้นตอนที่ 4: ล็อคอินกลับเข้ำสู่โปรไฟล์เพือ่ เลือ่ นนัดสัมภำษณ์ดว้ ยตัวเอง
เมื่อทางสถานทูตหรือสถานกงสุลอนุมัติคาร้ องขอสัมภาษณ์แบบเร่งด่วนของท่านแล้ ว ไม่ได้ หมายความว่านัดสัมภาษณ์
ของท่านได้ เลื่อนโดยอัตโนมัติ ท่านจะได้ รับอีเมลแจ้ งกลับเพื่อให้ ท่านล็อคอินกลับเข้ าไปยังโปรไฟล์ของท่านใหม่อกี
ครั้งเพื่อเลื่อนนัดสัมภาษณ์ให้ เร็วขึ้นด้ วยตัวท่านเอง
เมื่อล็อคอินแล้ วท่านจะยังเห็นข้ อมูลนัดสัมภาษณ์ของท่านเป็ นวันเวลาเดิม ให้ ท่านเลือก “Reschedule
Appointment” จากเมนูด้านซ้ ายมือ

ขั้นตอนที่ 5: ยกเลิกนัดสัมภำษณ์เดิมที่ได้ทำไว้
ท่านจะต้ องยกเลิกนัดสัมภาษณ์เดิมที่มีอยู่ให้ เรียบร้ อยก่อนที่ท่านจะทานัดสัมภาษณ์แบบเร่งด่วนได้

2|Page

ขั้นตอนในกำรขอสัมภำษณ์วีซ่ำแบบเร่งด่วน
ขั้นตอนที่ 6: ทำนัดสัมภำษณ์แบบเร่งด่วน
หลังจากที่ท่านได้ ยกเลิกนัดสัมภาษณ์เดิมเรียบร้ อยแล้ ว ให้ ท่านเลือก “New Appointment” จากเมนูด้านซ้ ายมือ
และให้ ระบุประเภทวีซ่าใหม่อกี ครั้งและทบทวนข้ อมูลส่วนตัวและข้ อมูลการจัดส่งหนังสือเดินทางให้ ถูกต้ อง
เมื่อมาถึงขั้นตอนการชาระค่าธรรมเนียมวีซ่า ให้ ท่านเลือก “Continue” (ระบบจะทราบว่าท่านได้ ชาระค่าธรรมเนียมวี
ซ่าไปในขั้นตอนก่อนหน้ านี้แล้ ว)

หลังจากนั้นท่านจะสามารถเห็นตารางสัมภาษณ์แบบเร่งด่วนได้ ให้ ท่านเลือกวันและเวลาที่ท่านสามารถมาเข้ ารับการ
สัมภาษณ์ จากนั้นให้ เลือก “Schedule Appointment”
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ขั้นตอนในกำรขอสัมภำษณ์วีซ่ำแบบเร่งด่วน
ขั้นตอนที่ 7: พิมพ์จดหมำยยืนยันนัดสัมภำษณ์
ท่านได้ ทานัดสัมภาษณ์แบบเร่งด่วนเสร็จเรียบร้ อยแล้ ว ให้ ท่านพิมพ์จดหมายยืนยันนัดสัมภาษณ์ออกมาและนาติดตัว
มาในวันสัมภาษณ์พร้ อมกับเอกสารอื่นๆด้ วย สาหรับรายการเอกสารที่ต้องนามาแสดงเพื่อขอวีซ่าแต่ละประเภท ให้
ท่านอ่านข้ อมูลจากเว็บไซต์ www.ustraveldocs.com/th

หำกท่ำนมีคำถำมเกีย่ วกับวีซ่ำชัว่ ครำวสหรัฐฯ
ท่านสามารถติดต่อศูนย์บริการวีซ่าสหรัฐฯได้ โดยส่งอีเมลไปที่ support-thailand@ustraveldocs.com หรือ
โทรศัพท์ 02-105 4110 (ระหว่างวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-20.00) เพื่อขอทราบข้ อมูลได้ ท้งั ภาษาไทยและ
ภาษาอังกฤษ เจ้ าหน้ าที่บริการข้ อมูลจะหยุดให้ บริการในวันเสาร์-อาทิตย์ วันหยุดราชการไทยและวันหยุดราชการสหรัฐฯ
ที่เป็ นวันหยุดของสถานทูต
ส
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