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เฟรด 
วาห์ลได้ท าการช่วยเหลอืคู่รักเป็นจ านวนหลายคู่ให้ได้รับวซ่ีาเพือ่อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็นเวลาหล
ายปี เขาสามารถช่วยคุณได้เช่นกนั เฟรดยงัเข้าใจดด้ีวยว่ามนัอาจจะเป็นกระบวนการทีย่าก 
และน่ากลวัในบางคร้ังซ่ึงน่ันคอืสาเหตุทีท่ าไมเขาจึงพร้อมทีจ่ะดูแลคู่รักทุกคู่ให้ผ่านทุก ๆ 
ขั้นตอนได้อย่างมั่นใจ 

เขาเป็นผู้เช่ียวชาญ และให้ค าแนะน าเกีย่วกบัด้านกฎหมายการขอเข้าเมือง อกีทั้งยงัเป็นพ่อส่ือทีม่ีช่ือเสียง 
ซ่ึงในฐานะทีเ่ป็นพ่อส่ือ ภารกจิของเขาคอืการจับคู่ให้คู่รักได้มาเจอกนัเพือ่สุดท้ายจะได้แต่งงาน 
และมีความสุขในชีวติ ส่วนฐานะของผู้ให้บริการ และค าปรึกษาด้านกฎหมายการขอเข้าเมอืง 
ภารกจิของเขาคอืการช่วยให้คู่รักได้อยู่ร่วมกนัในประเทศสหรัฐอเมริกาได้อย่างรวดเร็ว 
และสะดวกสบายทีสุ่ดเท่าทีท่ าได้ 

คุณถอืเป็นบุคคลทีม่ีความพเิศษมากเขาจึงให้ความใส่ใจเป็นการส่วนตัว 
และจะสนับสนุนเพือ่ให้แน่ใจว่าคุณรู้สึกสะดวกในทุก ๆ ด้าน 
เขาเป็นผู้ทีม่ีประสบการณ์อย่างละเอยีดในทุกขั้นตอนของการขอเข้าเมือง 
และจะตรวจสอบด้วยความรอบคอบเพือ่ให้คุณแน่ใจได้ว่าจะไม่มีส่ิงทีน่่าตกใจ 
และด้วยประสบการณ์การท างานหลายปี เขาจึงเช่ือว่าถ้าเราเตรียมความพร้อมได้อย่างถูกต้อง 
และเป็นไปตามขั้นตอนตั้งแต่จุดเร่ิมต้น ประสบการณ์ทั้งหมดจะสามารถเป็นไปได้อย่างราบร่ืน 

ความแตกต่างจากทีป่รึกษาอืน่ ๆ ซ่ึงคุณอาจพบคอื เฟรดมีความจริงใจ และใส่ใจกบัลูกค้า 
อกีทั้งยงัต้องการให้คุณประสบความส าเร็จ 
ในด้านของการตดิต่อส าหรับอธิบายอย่างละเอยีดคุณสามารถตดิต่อได้วนัจันทร์ถงึวนัศุกร์ผ่านทางโทรศัพท์ 
หรือส่งข้อความทางอเีมล คุณสามารถมั่นใจได้ว่าปัญหาต่าง ๆ จะได้รับการจัดการเป็นการส่วนตัวตลอด 

การเตรียมค าร้องขอวซ่ีาทีป่ระสบความส าเร็จน้ันจะต้องเป็นไปอย่างมีระบบ 
และมีศิลป์ซ่ึงในส่วนของระบบทีว่่านีค้อืการกรอกแบบฟอร์มอย่างถูกต้อง 
พร้อมกบัการแนบเอกสารส่วนตัวตามระเบียบขั้นตอน 
ในด้านของศิลป์นีจ้ะมาพร้อมกบัการน าเสนอหลกัฐานทีเ่หมาะสมจนสามารถโน้มน้าวให้บุคคลแปลกหน้าน้ันเ
ช่ือคุณได้ว่าคุณเป็นคู่รักทีแ่ท้จริง เฟรดจะเล่าเสนอเร่ืองราวของคุณจนท าให้มั่นใจได้ว่าคุณดูด ีและน่าเช่ือถอื 
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การเตรียมค าร้องขอวซ่ีาน้ันค่อนข้างซับซ้อน แบบฟอร์ม 
และเอกสารทีจ่ะต้องยืน่ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา 
แม้ว่ามันอาจดูเหมือนง่ายทีจ่ะจ้างคนทีพู่ดภาษาเดยีวกบัคุณแต่พวกเขายงัไม่สามารถทีจ่ะช่วยในส่วนทีส่ าคญั 
ซ่ึงทีสุ่ดแล้วจะเป็นการตดิต่อส่ือสาร 
และการประสานงานระหว่างฉันกบัคู่หมั้นของคุณเพือ่ให้แน่ใจได้ว่าค าร้องขอเป็นไปอย่างด ี
และสมบูรณ์ทีสุ่ดเท่าทีส่ามารถจะเป็นได้รวมทั้งหากมีโอกาสสุดท้ายทีจ่ะท าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 

เฟรดจะยงัคอยช่วยเหลอืคุณเมือ่คุณไปถงึประเทศสหรัฐ ฯ จนแน่ใจแล้วว่าการเดนิทาง 
และการย้ายเข้าบ้านหลงัใหม่ของคุณเป็นไปอย่างราบร่ืน 
พร้อมทั้งยงัสามารถช่วยให้คุณได้ทีอ่ยู่อาศัยอย่างถาวร 
ซ่ึงยงัเป็นส่ิงทีค่นภายในประเทศของคุณจะไม่สามารถช่วยได้ 

เฟรด วาห์ลมีความภูมิใจในตวัเองกบัการเป็นมืออาชีพอย่างแท้จริง 
เขาไม่เพยีงจะท าแต่ให้แน่ใจว่าเอกสารทั้งหมดของคุณเป็นไปตามระเบบีย 
แต่คุณจะต้องรู้สึกพอใจกบักระบวนการ และเข้าใจว่าส่ิงทีค่วรคาดหวงั และจะกล่าวคอือะไร 
การร้องเรียนจะกระท าโดยเฟรด ซ่ึงโดยทัว่ไปแล้วจะได้รับการอนุมัตริวดเร็วมากกว่าปกต ิ

ส าหรับแต่ละบุคคล 
และทุกขั้นตอนน้ันคุณสามารถเข้าสู่บญัชีเวบ็ส่วนตวัของคุณเองได้ซ่ึงเฟรดจะช่วยให้ค าอธิบายด้วยความชัดเจ
นพร้อมค าแนะน าเกีย่วกบัส่ิงทีจ่ะต้องท าต่อไป และเมื่อถงึเวลาส าหรับการสัมภาษณ์ทีส่ถานทูต 
เขาจะเตรียมความพร้อมเกีย่วกบัส่ิงทีคุ่ณจะต้องพูด และต้องมี พร้อมทั้งจัดเตรียมค าถามทีย่าก120 
ข้อค าถามเพือ่ให้คุณ และคู่หมั้นได้ฝึกฝนจนคุณพร้อมตอนสัมภาษณ์ 

เฟรด วาห์ลต้องการให้ท่านมีชีวติอยู่อย่างมีความสุขตลอดไป 
ค าร้องขอวซ่ีาทีป่ระสบความส าเร็จน้ันคอืส่ิงสุดท้ายทีย่นืรอคุณอยู่ ขอให้เฟรดเป็นเพือ่น 
และผู้ช่วยของคุณในขั้นตอนนีเ้พือ่ให้แน่ใจว่าทุกอย่างท าถูกต้องแล้ว คุณสามารถตดิต่อ 
และสอบถามรายละเอยีดเกีย่วกบัเฟรดผ่านทางโทรศัพท์ หรือด้วยตนเอง ดงัน้ันโปรดตดิต่อเขาได้ตลอดเวลา 
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ส าหรับส่ิงทีส่ าคญันีเ้พือ่ให้คุณแน่ใจได้ว่าคุณเลอืกคนทีคุ่ณสามารถเช่ือถอืได้ เชิญแวะไปที่ 
fianceevisaservices.com 

ส าหรับการเร่ิมต้น 


