FianceeVisaServices.com: Personal Fiancee + Marriage Visa Support
1-800-806-3210 x 702

เฟรด
วาห์ ลได้ ทาการช่ วยเหลือคู่รักเป็ นจานวนหลายคู่ให้ ได้ รับวีซ่าเพือ่ อาศัยในประเทศสหรัฐอเมริกามาเป็ นเวลาหล
ายปี เขาสามารถช่ วยคุณได้ เช่ นกัน เฟรดยังเข้ าใจดีด้วยว่ ามันอาจจะเป็ นกระบวนการทีย่ าก
และน่ ากลัวในบางครั้งซึ่งนั่นคือสาเหตุทที่ าไมเขาจึงพร้ อมทีจ่ ะดูแลคู่รักทุกคู่ให้ ผ่านทุก ๆ
ขั้นตอนได้ อย่ างมั่นใจ
เขาเป็ นผู้เชี่ยวชาญ และให้ คาแนะนาเกีย่ วกับด้ านกฎหมายการขอเข้ าเมือง อีกทั้งยังเป็ นพ่อสื่ อทีม่ ีชื่อเสี ยง
ซึ่งในฐานะทีเ่ ป็ นพ่อสื่ อ ภารกิจของเขาคือการจับคู่ให้ คู่รักได้ มาเจอกันเพือ่ สุ ดท้ ายจะได้ แต่ งงาน
และมีความสุ ขในชีวติ ส่ วนฐานะของผู้ให้ บริการ และคาปรึกษาด้ านกฎหมายการขอเข้ าเมือง
ภารกิจของเขาคือการช่ วยให้ คู่รักได้ อยู่ร่วมกันในประเทศสหรัฐอเมริกาได้ อย่ างรวดเร็ว
และสะดวกสบายทีส่ ุ ดเท่ าทีท่ าได้
คุณถือเป็ นบุคคลทีม่ ีความพิเศษมากเขาจึงให้ ความใส่ ใจเป็ นการส่ วนตัว
และจะสนับสนุนเพือ่ ให้ แน่ ใจว่ าคุณรู้ สึกสะดวกในทุก ๆ ด้ าน
เขาเป็ นผู้ทมี่ ีประสบการณ์ อย่ างละเอียดในทุกขั้นตอนของการขอเข้ าเมือง
และจะตรวจสอบด้ วยความรอบคอบเพือ่ ให้ คุณแน่ ใจได้ ว่าจะไม่ มีสิ่งทีน่ ่ าตกใจ
และด้ วยประสบการณ์ การทางานหลายปี เขาจึงเชื่อว่ าถ้ าเราเตรียมความพร้ อมได้ อย่ างถูกต้ อง
และเป็ นไปตามขั้นตอนตั้งแต่ จุดเริ่มต้ น ประสบการณ์ ท้งั หมดจะสามารถเป็ นไปได้ อย่ างราบรื่น
ความแตกต่ างจากทีป่ รึกษาอืน่ ๆ ซึ่งคุณอาจพบคือ เฟรดมีความจริงใจ และใส่ ใจกับลูกค้ า
อีกทั้งยังต้ องการให้ คุณประสบความสาเร็จ
ในด้ านของการติดต่ อสาหรับอธิบายอย่ างละเอียดคุณสามารถติดต่ อได้ วนั จันทร์ ถงึ วันศุกร์ ผ่านทางโทรศัพท์
หรือส่ งข้ อความทางอีเมล คุณสามารถมั่นใจได้ ว่าปัญหาต่ าง ๆ จะได้ รับการจัดการเป็ นการส่ วนตัวตลอด
การเตรียมคาร้ องขอวีซ่าทีป่ ระสบความสาเร็จนั้นจะต้ องเป็ นไปอย่ างมีระบบ
และมีศิลป์ ซึ่งในส่ วนของระบบทีว่ ่ านีค้ อื การกรอกแบบฟอร์ มอย่ างถูกต้ อง
พร้ อมกับการแนบเอกสารส่ วนตัวตามระเบียบขั้นตอน
ในด้ านของศิลป์ นีจ้ ะมาพร้ อมกับการนาเสนอหลักฐานทีเ่ หมาะสมจนสามารถโน้ มน้ าวให้ บุคคลแปลกหน้ านั้นเ
ชื่อคุณได้ ว่าคุณเป็ นคู่รักทีแ่ ท้ จริง เฟรดจะเล่ าเสนอเรื่องราวของคุณจนทาให้ มั่นใจได้ ว่าคุณดูดี และน่ าเชื่อถือ
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การเตรียมคาร้ องขอวีซ่านั้นค่ อนข้ างซับซ้ อน แบบฟอร์ ม
และเอกสารทีจ่ ะต้ องยืน่ ภายในประเทศสหรัฐอเมริกา
แม้ ว่ามันอาจดูเหมือนง่ ายทีจ่ ะจ้ างคนทีพ่ ูดภาษาเดียวกับคุณแต่ พวกเขายังไม่ สามารถทีจ่ ะช่ วยในส่ วนทีส่ าคัญ
ซึ่งทีส่ ุ ดแล้ วจะเป็ นการติดต่ อสื่ อสาร
และการประสานงานระหว่ างฉันกับคู่หมั้นของคุณเพือ่ ให้ แน่ ใจได้ ว่าคาร้ องขอเป็ นไปอย่ างดี
และสมบูรณ์ ทสี่ ุ ดเท่ าทีส่ ามารถจะเป็ นได้ รวมทั้งหากมีโอกาสสุ ดท้ ายทีจ่ ะทาให้ เป็ นไปอย่ างถูกต้ อง
เฟรดจะยังคอยช่ วยเหลือคุณเมือ่ คุณไปถึงประเทศสหรัฐ ฯ จนแน่ ใจแล้ วว่ าการเดินทาง
และการย้ ายเข้ าบ้ านหลังใหม่ ของคุณเป็ นไปอย่ างราบรื่น
พร้ อมทั้งยังสามารถช่ วยให้ คุณได้ ทอี่ ยู่อาศัยอย่ างถาวร
ซึ่งยังเป็ นสิ่ งทีค่ นภายในประเทศของคุณจะไม่ สามารถช่ วยได้
เฟรด วาห์ ลมีความภูมิใจในตัวเองกับการเป็ นมืออาชีพอย่ างแท้ จริง
เขาไม่ เพียงจะทาแต่ ให้ แน่ ใจว่ าเอกสารทั้งหมดของคุณเป็ นไปตามระเบีบย
แต่ คุณจะต้ องรู้ สึกพอใจกับกระบวนการ และเข้ าใจว่ าสิ่ งทีค่ วรคาดหวัง และจะกล่ าวคืออะไร
การร้ องเรียนจะกระทาโดยเฟรด ซึ่งโดยทัว่ ไปแล้ วจะได้ รับการอนุมัตริ วดเร็วมากกว่ าปกติ
สาหรับแต่ ละบุคคล
และทุกขั้นตอนนั้นคุณสามารถเข้ าสู่ บญ
ั ชีเว็บส่ วนตัวของคุณเองได้ ซึ่งเฟรดจะช่ วยให้ คาอธิบายด้ วยความชัดเจ
นพร้ อมคาแนะนาเกีย่ วกับสิ่ งทีจ่ ะต้ องทาต่ อไป และเมื่อถึงเวลาสาหรับการสั มภาษณ์ ทสี่ ถานทูต
เขาจะเตรียมความพร้ อมเกีย่ วกับสิ่ งทีค่ ุณจะต้ องพูด และต้ องมี พร้ อมทั้งจัดเตรียมคาถามทีย่ าก120
ข้ อคาถามเพือ่ ให้ คุณ และคู่หมั้นได้ ฝึกฝนจนคุณพร้ อมตอนสั มภาษณ์
เฟรด วาห์ ลต้ องการให้ ท่านมีชีวติ อยู่อย่ างมีความสุ ขตลอดไป
คาร้ องขอวีซ่าทีป่ ระสบความสาเร็จนั้นคือสิ่ งสุ ดท้ ายทีย่ นื รอคุณอยู่ ขอให้ เฟรดเป็ นเพือ่ น
และผู้ช่วยของคุณในขั้นตอนนีเ้ พือ่ ให้ แน่ ใจว่ าทุกอย่ างทาถูกต้ องแล้ ว คุณสามารถติดต่ อ
และสอบถามรายละเอียดเกีย่ วกับเฟรดผ่ านทางโทรศัพท์ หรือด้ วยตนเอง ดังนั้นโปรดติดต่ อเขาได้ ตลอดเวลา
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สาหรับสิ่ งทีส่ าคัญนีเ้ พือ่ ให้ คุณแน่ ใจได้ ว่าคุณเลือกคนทีค่ ุณสามารถเชื่อถือได้ เชิญแวะไปที่
fianceevisaservices.com
สาหรับการเริ่มต้ น
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