
ข ัน้ตอนการยืน่วซีา่นกัเรยีน อเมรกิา 

 
ข ัน้ตอนที ่1 : แยกประเภทวซีา่วา่เราจะท าการสมัครวซีา่ประเภทใด เชน่ 
  F คอื วซีา่นักเรยีนในโปรแกรมวชิาการหรอืภาษา 

  B-1/B-2  คอื  Visitor Visa 
  J  คอื  Exchange Visitors 
  K คอื  วซีา่คูห่มัน้, คูส่มรส 

 
อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่: http://bangokok.usembassy.gov/niv_howtoapply.html  
 

ข ัน้ตอนที ่2 : กรอกแบบฟอรม์ DS-160  ซึง่วซีา่น้ีจะจ ากดัเวลาในการกรอก เพราะฉะนัน้เพือ่หลกีเลีย่งการลา่ชา้ 
ผูส้มัครควรเตรยีมเอกสารใหค้รบถว้น ถูกตอ้ง ซึง่รายละเอยีดในการกรอกใบสมัครสามารถดจูากแบบฟอรม์ DS-156, 
DS-157 และ DS-158 ประกอบไดค้ะ่ เอกสารทีต่อ้งเตรยีมกอ่นการกรอก DS-160 เชน่ ชือ่-นามสกลุ ทีถู่กตอ้งของ
ผูส้มัคร, ขอ้มูล Passport ของผูส้มัคร, อาชพี, บุคคลทีส่ามารถตดิตอ่กบัผูส้มัครไดใ้นประเทศไทย, ทีอ่ยู่ทีจ่ะไป

พ านักในอเมรกิา, ชือ่-นามสกลุ ทีถู่กตอ้งของบดิา มารดา, ประวตักิารท างาน เป็นตน้ 
 
ผูส้มัครสามารถเขา้ไปกรอกแบบฟอรม์ DS-160 ไดท้ี ่: https://ceac.state.gov/genniv/  

 
ข ัน้ตอนที ่3 : รวบรวมเอกสารในการสมัคร 

1.  แบบฟอรม์ DS-160 Confirmation Page 

2. ใบเสร็จช าระเงนิคา่สมัครขอสมัภาษณว์ซีา่ (MRV)  
3. Passport  มอีายุไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน 
4. รูปถ่าย  ผูส้มัครตอ้ง upload รูปในแบบฟอรม์ DS-160 ตามเงือ่นไขดงัน้ี 

a. ตอ้งเป็นรูปทีถ่่ายไม่เกนิ 6 เดอืน 
b. พืน้ดา้นหลงัรูปตอ้งเป็นสขีาว 
c. ตอ้งเห็นใบหนา้เต็ม ชดัเจน 

d. ตอ้งเป็นขนาดระหวา่ง 600x600 pixels และ 1200x1200 pixels 
e. ตอ้งมขีนาดไม่เกนิหรอืเท่ากบั 240 kilobytes 
f. ตอ้งไม่มกีารตกแตง่ แกไ้ขใดๆ กบัรูปถ่าย 

5. ผูส้มัครควรจะเตรยีมรูปถ่าย 1 ใบไปในวนัสมัภาษณด์ว้ย 
6. กรณีทีม่กีารเปลีย่นแปลง เชน่ Extension of Stay/Change of Status ผูส้มัครตอ้งน าเอกสารเหลา่นัน้

ไปในวนัสมัภาษณด์ว้ย 

7. เอกสารดา้นการศกึษา เชน่ Transcript, ประกาศนียบัตรตา่งๆ, ใบรับรองการฝึกอบรม เป็นตน้ 
8. เอกสารดา้นการท างาน เชน่ เอกสารรับรองเงนิเดอืน, ต าแหน่งงาน, ใบอนุมัตกิารลาหยุดงาน เป็นตน้ 
9. หลกัฐานทางการเงนิของผูส้มัคร (ในกรณีทีผู่ส้มัครเคยท างานมาแลว้) 

10. เอกสารทีใ่ชใ้นการแสดงความสมัพันธ ์เชน่ 
ในกรณีทีผู่ส้มัคร ขอวซีา่นักเรยีน ผูส้มัครจะตอ้งแสดงหลกัฐานทางการเงนิครอบคลมุคา่ใชจ้่ายที ่

จะพ านักในอเมรกิา หรอืครอบคลมุคา่ใชจ้่ายในการศกึษา  

กรณีผูส้มัคร ขอวซีา่ท่องเทีย่ว ผูส้มัครจะตอ้งแสดงหลกัฐานความสมัพันธอ์ย่างแน่นหนาวา่จะไม ่
ละทิง้ถิน่ฐาน และตอ้งน าเอกสารแสดงความสมัพันธฉ์บับจรงิไปดว้ย เชน่ ใบทะเบยีนสมรสฉบับจรงิ และสตูบิัตรฉบับ
จรงิ  

 
ประเภทของหลกัฐานทีส่ามารถน ามาประกอบในการพจิารณา  
 

เน่ืองจากสภาพแวดลอ้มแห่งครอบครัว สงัคม และอาชพี ของแตล่ะบุคคลแตกตา่งกนัไป ทางเราจงึไม่สามารถระบุได ้

วา่ เอกสารใดทีท่่าน ยืน่แลว้ สามารถรับประกนัไดว้า่ ท่านจะไดร้ับวซีา่ อย่างไรก็ตามหลกัฐานตอ่ไปนี้ เป็นตวัอย่างที่
เจา้หนา้ทีก่งสลุ จะขอดอูยู่เสมอๆ เชน่ 
 

หลกัฐานการท างาน: ผูข้อวซีา่อาจยืน่จดหมายจากนายจา้ง ระบุถงึ  
(1) วนัทีเ่ริม่ท างาน  
(2) เงนิเดอืน และ/หรอืเงนิคา่ตอบแทน อืน่ๆ 

(3) ต าแหน่งงานชัว่คราวหรอืถาวร และ  
(4) ระยะเวลา ทีท่่านไดร้ับอนุญาตใหล้างานได ้ 

 

กรณีขา้ราชการ และลกูจา้งของรัฐบาลไทย ควรมใีบอนุมัตกิารลาหยุดงานมาแสดง ผูข้อวซีา่ทีป่ระกอบธุรกจิ 
สว่นตวั ควรแสดงหลกัฐานพสิจูน ์การเป็นเจา้ของกจิการของตน ผูท้ีจ่ะ เดนิทางไปสหรัฐฯ เพือ่ท าธุรกจิ เชน่ ฝึกงาน 
หรอื เขา้ร่วมประชมุ ควรมจีดหมายจากบรษัิทตา่งประเทศทีท่่านก าลงัจะไปตดิตอ่มาแสดงดว้ย  

http://bangokok.usembassy.gov/niv_howtoapply.html
https://ceac.state.gov/genniv/


ในกรณีเป็นนักเรยีน นักศกึษา ควรแสดงหลกัฐานการศกึษาจากสถานศกึษาของท่าน แสดงหลกัฐานทาง 

เศรษฐกจิของบดิา-มารดา  
 

หลกัทรพัย:์  น ามาในวนัสมัภาษณ ์ผูย้ืน่ค ารอ้ง ควรยืน่แสดงเอกสารทางการเงนิ เพือ่พสิจูนว์า่ตน มฐีานะทาง

การเงนิเพยีงพอ ทีจ่ะครอบคลมุคา่ใชจ้่าย ในการเดนิทาง หลกัฐานดงักลา่ว อาจเป็น สมุดบัญชเีงนิจากประจ า บัญชี

กระแสรายวนั บัญชอีอมทรัพยแ์ละ /หรอื ตัว๋สญัญาใชเ้งนิ ท่านควรยืน่แสดงเอกสารตน้ฉบับเท่านัน้ ทางสถานทูตจะ
ไม่เก็บส าเนาเอกสาร  

 
หลกัฐานอืน่ๆ: ท่านสามารถใชท้ะเบยีนบา้น ทะเบยีนสมรส ภาพถ่ายพธิสีมรส และสตูบิัตร เพือ่ยนืยันความ

ผูกพันทางครอบครัว หากท่านมอีาชพี เป็นนายแพทย ์ทนายความ วศิวกร หรอืสมาชกิสมาคมวชิาชพีอืน่ใด ท่านควร

น าใบอนุญาต การประกอบอาชพีนัน้ๆ มาแสดง เพือ่เป็นประโยชนต์อ่การยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  
 

ขอ้แนะน าส าหรบัหลกัฐานความสมัพนัธ ์ หลกัฐานเพิม่เตมิ  
 

 กรณีเป็นนกัเรยีน นสิตินกัศกึษา  
ใบแสดงผลการเรยีน (ฉบับลา่สดุ)  

หนังสอืรับรองสถานภาพนสิติ ทีอ่อกจากฝ่ายทะเบยีนของมหาวทิยาลยั (ฉบับลา่สดุ)  
 

 กรณีท างาน  

เอกสารรับรองการท างาน  
ใบรับรองรายได ้วนัลาหยุดทีอ่อกใหจ้ากบรษัิท  
เอกสารอะไรก็ไดท้ีช่ว่ยแสดงความผูกพันของคณุในเมอืงไทย ไม่ควรบอกวา่ มคีนรูจ้ักทีน่ั่น ไม่วา่จะเป็นญาต ิ

หรอื แฟน  
แคบ่อกวา่ไปเทีย่ว ถา้ไปกบัทัวรโ์อกาสไดว้ซีา่ยิง่เพิม่ขึน้  
 

เหตุผลทีอ่าจจะไดร้บัวซีา่  
มงีานท าเป็นหลกัแหลง่และรายไดม้ั่นคง  
มพีันธะผูกพันกบัประเทศไทย วา่ไม่ละทิง้ถิน่ฐานแน่ ๆ เชน่ เป็นเจา้บา้น เจา้ของบรษัิท  

 
11. กรณีทีผู่ส้มัครขอวซีา่เคยเปลีย่นชือ่ ผูส้มัครตอ้งเตรยีมเอกสารตน้ฉบับ ทีม่ชี ือ่ปัจจุบันของผูส้มัคร 

ในเอกสารเหลา่นัน้ดว้ย 

 

อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่: http://bangkok.usembassy.gov/niv_howtoapply.html 

 
ข ัน้ตอนที ่4 : ข ัน้ตอนการช าระคา่ธรรมเนยีมตา่งๆ  
 

1.ช าระคา่เรยีนใหก้บัสถาบันการศกึษาทีต่อ้งการจะเขา้เรยีน เพือ่ใหท้างสถาบันนัน้ ๆ ออกหนังสอื I-20  

คอื เอกสารการยนิยอมใหอ้าศยัอยู่ในสหรัฐฯ ระยะเวลาทีส่ามารถอาศยัไดข้ึน้อยู่กบัระยะเวลาทีห่นังสอืฉบับน้ีลงไว ้ 
                

2. ซือ้รหัสเขา้ใชเ้ฉพาะ (PIN) เพือ่ใชส้ าหรับนัดหมายวนัสมัภาษณท์ีส่ถานทูตอเมรกิาสามารถซือ้ได ้3 ทาง  

                    2.1 ทางไปรษณีย ์สามารถใชร้หัส PIN ไดห้ลงั 13.00 น.ของวนัท าการถัดไปแบ่งออกเป็น 
                            2.1.1 ซือ้เพือ่ใชนั้ดหมายวนัสมัภาษณท์างโทรศพัท ์ราคา $20 บาท  
                            2.1.2 ซือ้เพือ่ใชนั้ดหมายวนัสมัภาษณท์าง Web site ราคา $12 บาท  

                    2.2 ทางโทรศพัท ์ทีเ่บอร ์001-800-13-202-2457 โดยตดัผ่านบัตร Visa , Master card , American 
Express เมือ่ไดร้หัส PIN สามารถนัดหมายวนัสมัภาษณไ์ดท้ันท ี 
                    2.3 ทาง Web Site http://thailand.us-visaservices.com เมือ่ไดร้หัส PIN แลว้สามารถนัดวนั

สมัภาษณไ์ดท้ันท ี 
 
           3. นัดหมายวนัสมัภาษณ ์สามารถท าได ้2 วธิ ี 
 

                    3.1 ทางโทรศพัท ์ทีเ่บอร ์001-800-13-202-2457 วธิน้ีีสามารถพูดกบัพนักงานรับสายไดท้นัท ีเพือ่
ใชนั้ดหมายวนัสมัภาษณ ์หรอื สอบถามขอ้สงสยัตา่ง ๆ ไดต้ัง้แตว่นัจันทร ์– ศกุร ์เวลา 8.00-17.00 น. ภายใน 90 วนั 
นับตัง้แตไ่ดร้หัส PIN มา เจา้หนา้ทีจ่ะถาม Code ทีเ่ราไดจ้ากการซือ้ PIN ( จากการซือ้ทางไปรษณียห์รอืทาง

โทรศพัทเ์ท่านัน้) เพือ่ยนืยันวา่ Code ถูกตอ้งหรอืไม ่จากนัน้เจา้หนา้ทีจ่ะบอกวา่ตอ้งใชเ้อกสารใดบา้งในวนัสมัภาษณ ์
, ตอ้งการสมัภาษณเ์ป็นภาษาไทยหรอืภาษาองักฤษ , ถามเลข Passport , แจง้วนัทีว่า่งใหเ้ราเลอืกนัดสมัภาษณ ์เมือ่
เลอืกไดแ้ลว้จะได ้Code เพือ่ใชต้ดิตอ่กบัเจา้หนา้ทีใ่นวนัสมัภาษณจ์รงิ จะมกีารสง่ E-mail มาแจง้ Code เพือ่ยนืยันวา่

เราได ้Code นัน้จรงิ ๆ ให ้Print แลว้น าไปในวนัสมัภาษณจ์รงิดว้ย เพราะเจา้หนา้ทีจ่ะอนุญาตใหเ้ขา้ไดเ้ฉพาะผูท้ีม่ี

http://bangkok.usembassy.gov/niv_howtoapply.html
http://thailand.us-visaservices.com/


รายชือ่สมัภาษณเ์ท่านัน้ หากตอ้งการเลอืนนัดวนัสมัภาษณ ์ตอ้งใช ้Code ทีไ่ดม้าตอนซือ้ PIN ครัง้แรก ตอ้งเลือ่นกอ่น 

4 วนัท าการกอ่นถงึวนัสมัภาษณ ์สามารถเลือ่นได ้2 ครัง้รวมทีนั่ดครัง้แรกแลว้  
 
                    3.2 ทาง Web site http://thailand.us-visaservices.com ได ้ทุกวนัตลอดเวลา หากมขีอ้สงสยัตา่ง 

ๆ ใหพ้มิพค์ าถามเป็นภาษาองักฤษแลว้สง่ไปทาง E-mail เจา้หนา้ทีจ่ะตอบกลบัมาเป็นภาษาองักฤษทาง E-mail 
เชน่กนั ท าตามขัน้ตอนทีร่ะบบแนะน าจนถงึการเลอืกวนันัดหมายสมัภาษณ ์เสร็จแลว้ให ้Print แลว้น าไปในวนั
สมัภาษณด์ว้ยหากตอ้งการเลือ่นนัดวนัสมัภาษณ ์ใหส้ง่ E-mail ไปเลือ่นทีส่ถานทูต visasbkk@state.gov ระบ ุ

Subject E-mail วา่ “ Request to Expedite a Non-Immigrant Visa Appointment “ เน้ือหาตอ้งเป็นภาษาองักฤษ 
เขยีนแบบกระชบั สิง่ทีต่อ้งบอกคอื  
                            - ชือ่-นามสกลุ 

                            - Appointment Confirmation Number 
                            - ประเภทวซีา่ทีข่อ 
                            - เหตผุลทีจ่ะไปอเมรกิา 
                            - เหตผุลทีต่อ้งการขอเลือ่น  

รอ E-mail ตอบกลบัถา้เคา้ใหเ้ลือ่นก็จะบอกวนัและเวลา นัดหมายใหม่ และ  ใหเ้ราเขา้ไปยกเลกินัดหมายเดมิของเรา
ดว้ย จากนัน้ Print E-mail ของสถานทูต และหลกัฐานการยกเลกิออกมาในวนันัดสมัภาษณด์ว้ย  
  

 รหัส PIN ทัง้สองแบบ มอีายุ 90 วนั นับจากวนัทีไ่ปซือ้ หรอืมอีาย ุ10 วนัหลงัจากวนัทีท่ าการจองวนั
สมัภาษณแ์ลว้ โดยครอบครัวทีม่สีมาชกิไม่เกนิ 4 คน สามารถใช ้PIN เดยีวในการสมัครและจองการสมัภาษณไ์ด ้ซึง่
สมาชกิในครอบครัวไดแ้ก ่พ่อแม่, คูส่มรส, พีน่อ้ง และบุตร  

 
      4.  นัดวนัสมัภาษณ ์Online 
  โดยใชร้หัส PIN ทีไ่ดม้านัดสมัภาษณ ์โดยผูส้มัครสามารถเขา้ไปนัดวนัสมัภาษณไ์ดท้ี ่

http://thailand.us-visaservices.com/ หรอื Visa Call Center ไดท้ี ่001-800-13-202-2457 โดย Call Center จะ
เปิดท าการจันทร ์– ศกุร ์ตัง้แต่ 8.00 – 17.00 น. และจะปิดท าการ ณ วนัหยุดราชการตามประเทศไทยและอเมรกิา 
 

      5.  ช าระคา่ธรรมเนียมการนัดขอสมัภาษณว์ซีา่  
ช าระคา่ธรรมเนียมการยืน่วซีา่ ซึง่ราคาจะแตกตา่งกนัไปตามประเภทของวซีา่ เชน่ วซีา่ B-1, B-2, F คา่ธรรมเนียมใน
การสมัคร US$ 140 เป็นตน้ โดยเทยีบเท่าคา่เงนิบาทไทยในอตัราแลกเปลีย่นปัจจุบัน และช าระเงนิคา่ซองเอกสาร

ราคา 55 บาท ส าหรับการจัดสง่ Passport ทางไปรษณีย ์ในกรณีทีไ่ดร้ับอนุมัตวิซีา่ ซึง่สามารถช าระไดท้ีไ่ปรษณีย ์
247 สาขาทั่วประเทศ สอบถามสาขาทีช่ าระไดท้ี ่เบอร ์1111 ไม่สามารถเรยีกเงนิคนืไดห้ากไม่ไดร้ับการอนุมัตวิซีา่ 
 

อา่นรายละเอยีดเพิม่เตมิไดท้ี ่: http://bangkok.usembassy.gov/niv_howtoapply.html  
 
               6. ช าระคา่ SEVIS FEE ราคา US$ 200  

SEVIS FEE: คอื คา่ธรรมเนียมการจัดการขอ้มูลนักเรยีนและบุคลากรตา่งชาตทิีส่หรัฐฯ เรยีกเก็บจากนักเรยีน
ตา่งชาต ิผูย้ืน่ค าขอวซีา่ประเภท F, M, หรอื J โดยทั่วๆ ไป หลงัจากทีนั่กเรยีนไดร้ับ I-20 หรอื DS-2019 ที่
สถานศกึษาออกใหแ้ลว้ นักเรยีนตอ้งจ่าย SEVIS Fee ให ้US Department of Home Land Security กอ่นทีจ่ะ

ไปด าเนนิเรือ่งขอวซีา่ ณ สถานกงสลุ สามารถจ่ายไดท้างไปรษณียห์รอืทางอนิเทอรเ์น็ต เริม่จากแรกเราก็เขา้ไปที ่

https://www.fmjfee.com/i901fee/index.jsp แลว้เราก็ กดปุ่ ม Proceed to I-901 Form and Payment คะ่ แลว้เราก็

เลอืก I-20 แลว้ก็กด OK ก็จะเจอหนา้น้ีคะ่ หากจ่ายทางไปรษณีย ์ใหใ้ชแ้บบฟอรม์ของ Homeland โดยสง่ไปพรอ้ม
ภาพถ่ายเอกสาร I-20 หรอื DS-2019  ทัง้น้ี ใหเ้ก็บหลกัฐานการจ่ายเงนิดว้ย ในกรณีทีจ่่ายทางอนิเทอรเ์น็ต ให ้

พมิพใ์บเสร็จรับเงนิคา่ SEVIS Fee เก็บไวอ้ย่างนอ้ย 3 ชดุ ชดุแรกใหก้บัสถานกงสลุเมือ่ไปยืน่เรือ่งขอวซีา่ ชดุทีส่อง
ตดิตวัชว่งเดนิทางไปอเมรกิา  และชดุสดุทา้ยเก็บเป็นหลกัฐานของตนเองตลอดระยะเวลาทีศ่กึษาอยู่ สถานศกึษาบาง
แห่งอาจเรยีกเก็บ SEVIS Fee จากนักเรยีนโดยตรง   ซึง่บางแห่งก็คดิคา่ใชจ้่ายในการจัดการคา่ SEVIS เพิม่จากที่

ตอ้งจ่ายให ้Home Land Security   

 
ข ัน้ตอนที ่5 : ตรวจสอบเอกสารอกีคร ัง้กอ่นการไปสมัภาษณ์ ดงันี ้ 

 
                1. Passport มอีายุไม่นอ้ยกวา่ 6 เดอืน 
 

                2. หนังสอื I-20 : 
 
                3. แบบฟอรม์ DS 160 หนา้ยนืยันแบบฟอรม์การสมัคร (Confirmation Page) 

 
        4.  รูปถ่าย 1 ใบ 

http://thailand.us-visaservices.com/
mailto:visasbkk@state.gov
http://thailand.us-visaservices.com/%20หรือ
http://bangkok.usembassy.gov/niv_howtoapply.html
https://www.fmjfee.com/i901fee/index.jsp


 

                6. หลกัฐานทางการเงนิตา่ง ๆ ทีค่รอบคลมุคา่ใชจ้่าย ตลอดระยะเวลาทีอ่าศยัอยู่ทีส่หรัฐอเมรกิา  
 

     7. หลกัฐานแสดงความสมัพันธ ์ ในกรณีผูส้มัครขอวซีา่นักเรยีน และใหบ้ดิามารดาหรอืญาตเิป็น 

ผูส้นับสนุนคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางครัง้น้ี ผูส้มัครควรเตรยีมเอกสารของผูส้นับสนุนดว้ย เชน่ ใบรับรองอาชพี,ใบรับรอง
เงนิเดอืน, ส าเนาทะเบยีนบา้น, ส าเนาบัตรประชาชน หรอืส าเนาบัตรขา้ราชการ, ใบรับรองความสมัพันธร์ะหวา่งผูส้มัคร
กบัผูส้นับสนุน เป็นตน้ 

     8. เช็คเอกสารตา่ง ๆ ใหเ้รยีบรอ้ย และ เซ็นตช์ือ่ก ากบัส าเนาเอกสารทุกแผ่น  
 

ผูส้มัครตอ้งน าเอกสารทัง้หมดขา้งตน้ไปในวนัสมัภาษณ ์อปุกรณ ์Electronic ตา่งๆ จะตอ้งใหฝ้ากไวท้ี ่
Security Checkpoint เชน่ โทรศพัทม์อืถอื กระเป๋าตา่งๆ และผูส้มัครควรไปถงึสถานทูตกอ่นเวลานัดหมาย 30 นาที 

ผูส้มัครจะถูกเชญิใหไ้ปรอดา้นนอกสถานฑตูตามนโยบายเรือ่งความปลอดภัยของทางสถานฑตู แตถ่า้ผูส้มัครไปถงึชา้
กวา่เวลานัด 1 ชัว่โมง คณุอาจจะถูกใหไ้ปท าการจองตารางนัดใหมแ่ละน่ันหมายความวา่ผูส้มัครจะตอ้งไป ซือ้ PIN 
ใหม่ เพือ่จองวนันัดสมัภาษณ ์

 

สถานทูตอเมรกิา เชยีงใหม่ 387  ถนนวชิยานนท ์ เชยีงใหม ่ 50300   
วนัท าการ วนัจันทร ์ถงึ ศกุร ์ระหวา่งเวลา 7.30 - 16.30 น.  

วนัปิดท าการสถานทูต ดเูพิม่เตมิไดท้ี ่http://bangkok.usembassy.gov/holidays.html 
 
 

ข ัน้ตอนที ่6 : วนันดัสมัภาษณ์  
 
               ผูส้มัครตอ้งจัดเรยีงเอกสาร ดงัน้ี      

    -   Passport 
                         -   เอกสาร DS 160 (Confirmation Page)                       

    -   ใบเสร็จการช าระคา่ธรรมเนียมในการขอวซีา่ 

- เอกสาร I-20  
- หลกัฐานแสดงความสมัพันธ ์ 

 

หลงัจากทีค่ณุผ่านขัน้ตอนทัง้หมดมาแลว้ คณุจะตอ้งมอบเอกสารใหก้บัเจา้หนา้ทีเ่พือ่ท าการตรวจสอบ และ 
ท าการ scan ลายนิว้มอื หลงัจากนัน้ก็สมัภาษณก์บัเจา้หนา้ทีส่ถานฑตู และถา้คณุไดร้ับวซีา่คณุจะตอ้งจัดการเรือ่งซือ้
ซองจดหมายเพือ่ใหท้างสถานฑตู ใสพ่าสปอรต์ของคณุและสง่ใหค้ณุตามทีอ่ยู่ทีค่ณุแจง้ไว ้หรอื คณุสามารถแจง้ทาง

สถานฑตูวา่ คณุตอ้งการไปรับพาสปอรต์ดว้ยตวัคณุเอง 
          
                5. ยืน่เอกสารทีช่อ่ง 1-3 เพือ่ตรวจสอบในขัน้ตน้  

 
                6. สแกนนิว้มอืโดยใชน้ิว้ชีว้างไปทีเ่ครือ่งแสกนทลีะขา้ง  
 
                7. สมัภาษณ ์ซึง่จะรูผ้ลทันทวีา่ไดร้ับการอนุมัตหิรอืไม ่ถา้ไดท้างสถานทูตจะจัดสง่ไปรษณียใ์หต้ามทีอ่ยู่

ทีเ่ราแจง้ไวต้อนซือ้ซอง จดหมาย หากไม่อนุมัตก็ิจะคนืเอกสารทัง้หมดทันท ี 

 
เหตผุลทีอ่าจจะไมไ่ดร้บัวซีา่  

เพิง่เรยีนจบ ไม่มงีานท า เพิง่ไดง้าน หรอืเพิง่เปลีย่นงาน อายุงานนอ้ย  
ไม่มเีงนิเพยีงพอ ไม่จ าเป็นตอ้งเยอะแตใ่หค้รอบคลมุคา่ตัว๋เครือ่งบนิและคา่ใชจ้่ายตา่ง 

http://bangkok.usembassy.gov/holidays.html

