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Visa Corner

สวัสดีค่ะ ท่านผู้อ่าน VR THAI ก่อนอื่น
นอกจากจะต้องฝากเนื้อฝากตัวกับผู้อ่านแล้ว ยัง
จะต้องขอออกตัวนิดนึงก่อนว่า ไม่ได้เป็นนักเขียน
มืออาชีพ แต่วา่ ท�ำงานเรือ่ งให้คำ� ปรึกษาเรือ่ งวีซา่
เป็นอาชีพหลักค่ะ เพราะฉะนั้น ภาษาเขียนของ
ดิฉันอาจจะพิลึกพิสดารไปบ้างนะคะ แต่ก็จะ
พยายามขัดเกลา กลัน่ นกรองให้ได้ใจความ เขียน
เรื่องยาก ๆ อย่างเรื่องวีซ่าให้อ่านง่าย ๆ เพื่อ
ความเข้าใจของผู้อ่าน VR THAI ทุกท่านค่ะ
วีซ่าเป็นเรื่องส�ำคัญอันดับต้น ๆ ส�ำหรับ
ทุกท่านที่เข้ามาในประเทศนี้คงไม่มีใครแย้งว่า
ไม่จริง เพราะทุก ๆ คนที่ไม่ใช่ชาวออสเตรเลีย
โดยก�ำเนิด หากต้องเดินทางเข้ามาออสเตรเลีย
ก็ต้องมีวีซ่ากันทุกคนเป็นด่านแรก ส่วนที่เข้ามา
แล้วจะมาปรับเปลีย่ นสถานภาพกันอย่างไร ก็เป็น
อีกเรือ่ งหนึง่ บางท่านเปลีย่ นจากวีซา่ ชัว่ คราวเป็น
วีซ่าถาวร บางท่านเปลี่ยนจากวีซ่าชั่วคราวเป็น
วีซ่านินจาก็มี (คือว่ามาแล้วหายตัวเป็นนินจา)
ส่วนบางท่านตอนแรกก็เข้ามาแบบเป็นคนอยู่
ดีๆ อยู่ไปอยู่มาดันกลายเป็นผีเพราะปล่อยให้
วีซ่าขาดเป็นต้น วีซ่าแต่ละชนิดจะมีข้อก�ำหนด
และเงื่อนไขแตกต่างกันไป ซึ่งผู้ถือวีซ่านั้น ๆ จะ
ต้องท�ำตามเงือ่ นไขทีไ่ ด้รบั วีซา่ นัน้ มา มิเช่นนัน้ จะ
ถือว่าท�ำผิดกฎ และผลก็ตามมาก็คือ ถูกยกเลืกวี
ซ่า ยกตัวอย่างนะค่ะ เงือ่ นไขของวีซา่ นักเรียนจะ
มีดังต่อไปนี้ คือ Condition 8105 หมายความว่า
อนุญาตให้นกั เรียนท�ำงานได้ แต่ไม่เกิน 20 ชัว่ โมง
ต่อสัปดาห์ ในช่วงเปิดภาคเรียน และท�ำได้เต็ม
เวลาในช่วงปิดเทอม
Condition 8104 อนุญาตให้ผู้ติดตาม
นักเรียนท�ำงานได้ไม่เกิน 20 ชัว่ โมงต่อสัปดาห์เช่น
กัน ยกเว้นผูต้ ดิ ตามวีซา่ นักเรียนระดับปริญญาโท
ซึ่งสามารถท�ำงานได้โดยไม่จ�ำกัดเวลาค่ะ
นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้นแล้วก็ยังมี
อีกหลาย ๆ Conditions ที่นักเรียนต้องปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด เช่น Condition 8202 ต้อง
เข้าเรียนครบตามก�ำหนด หรือมีผลการเรียนทีน่ า่
พอใจ สอบผ่านมากกว่าตก
เงื่อนไข 8533 นักเรียนต้องแจ้งที่อยู่ให้กับ
โรงเรียน ภายใน 7 วัน นับตั้งแต่เดินทางเข้ามา
และถ้าหากมีการย้ายที่อยู่ใหม่ก็ต้องแจ้งโรงเรียน
ภายใน 7 วัน นับจากวันย้ายเช่นกัน อันนี้เพื่อ
ประโยชน์ของนักเรียนเองนะคะ เพราะเวลาโรง
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เรียนหรืออิมฯ ส่งจดหมายส�ำคัญถึงนักเรียน
แล้วนักเรียนไม่ได้รับ เพราะย้ายบ้านไปแล้วหาก
มีปัญหาใด ๆ จะมาอ้างไม่ได้ว่า ย้ายที่อยู่ก็เลย
ไม่ได้รับจดหมาย เพราะนั่นคือ เป็นการท�ำผิด
เงือ่ นไขทีไ่ ม่ได้แจ้งทีอ่ ยูใ่ หม่ภายในเวลาทีก่ �ำหนด
นอกเหนือจากเงื่อนไขข้างต้น เคยเห็นมี
นักเรียนบางคนเข้ามาถามว่า ท�ำไมวีซ่าของหนู
มีเงือ่ นไขไม่เหมือนของคนอืน่ เพราะมีตวั เลขเพิม่
มาเป็น Condition 8534 มัน คืออะไรหรือคะ?
Condition 8534 เป็นตัวเลขทีไ่ ม่มนี กั เรียน
คนไหนอยากได้ เพราะนั่นหมายความว่า หาก
เรียนจบ course แรกที่ลงทะเบียนมาจากเมือง
ไทยมาแล้ว จะไม่สามารถต่อวีซ่านักเรียนใน
ออสเตรเลียได้อกี จะต้องเดินทางออก หรือไปต่อ
มาใหม่จากเมืองไทย พูดง่าย ๆ ไปเริม่ ต้นมาใหม่
จะว่าไปแล้ว เงือ่ นไข 8534 ในวีซา่ นักเรียน
จะคล้ายคลึงกับเงือ่ นไข 8503 ในวีซา่ อืน่ ๆ และที่
เห็นได้บ่อยๆ คือ จะอยู่ในวีซ่าท่องเที่ยวจากบาง
ประเทศ นัน่ หมายความว่าผูท้ ไี่ ด้วซี า่ นัน้ เข้ามาใน
ออสเตรเลีย จะไม่สามารถยื่นขอวีซ่าใดๆ ได้อีก
ในประเทศออสเตรเลีย หากวีซ่าตัวแรกหมด จะ
ต้องเดินทางออกไปต่อจากนอกประเทศ หรือไม่
ก็ต้องกลับไปต่อมาใหม่จากประเทศของตนเอง
เป็นต้น
เหตุผลหลักของการแถมเงื่อนไขประเภท
8503 หรือ 8534 มานี่ก็คือ อิมมิเกรชั่น มีอาการ
ไม่คอ่ ยวางใจว่าผูน้ นั้ จะท�ำตามกฎเกณฑ์วซี า่ ทีไ่ ด้
มาหรือไม่ แล้วพอมาแล้วจะกลับออกไปหรือไม่
หรือ อาจจะใช้วีซ่าแรกเป็นเครื่องมือในการเข้า
มา แล้วก็ขอต่อวีซ่าอื่น ๆ ไปอีกเรื่อย ๆ โดย
ไม่มีวันจบ
อย่างไรก็ตาม เงื่อนไป 8503 นั้นมีข้อ
ยกเว้นบ้างในบางกรณีแต่ขอบอกว่า โอกาส
แทบจะเป็นไปไม่ได้ ที่จะขอเอาเงื่อนไปนี้ออก
จาวีซ่า อย่าไปเสียเงิน จ้างทนายให้ยื่นขอเลย
ค่ะ หากไม่มีเหตุผลคอขาดบาดตายจริง ๆ ก็
ไม่สามารถท�ำได้ ในอดีตเคยมีอยู่ 2 ครั้งที่
เคยเอาเงื่อนไป 8503 นี้ออกได้แต่ขอบอก
ว่ายากเย็นเข็ญใจ แล้วทีท่ ำ� ได้กไ็ ม่ใช่อะไร เพราะ
ลูกค้าของดิฉันมีเหตุจ�ำเป็นจริง ๆ ที่ท�ำให้เดิน
ทางออกไปไม่ได้ เพราะติดอยู่ในห้อง ICU ค่ะ
คือว่ามีหลักฐานแน่นหนาจากทัง้ ทางโรงพยาบาล
และหมอบอกว่าขืนให้เดินทางออกไปตอนนีค้ งไม่
ได้กลับมาอีกแน่ๆ เพราะอาการร่อแร่เต็มที ส่วน
อีกครั้งก็กรณีคล้าย ๆ กันคือป่วยหนักปางตาย
เหมือนกัน
นอกเหนือจากเหตุผลคอขาดบาดตายข้าง
ต้นก็ยังไม่เห็นว่าจะมีอะไรมาเปลี่ยนนโยบายขอ
งอิมเรื่องเงื่อนไข 8503 ได้ เคยเคยมีลูกค้าท่าน
หนึ่งให้เหตุผลว่า ก�ำลังตั้งครรภ์อยู่ 7 เดือนแล้ว
มีโอกาสที่ทางสายการบินอาจต้องท�ำคลอดบน
เครื่องหากต้องเดินทาง แต่ผลออกมาก็คือต้อง
เดินทางออกไปอยู่ดี เพราะว่าอิมมิเกรชั่น เห็น

ว่าไม่สมควรยกเลิก 8503 ด้วยเหตุผลเท่านี้ค่ะ
เมื่ อ ปี ที่ แ ล้ ว มี อี ก รายที่ ลู ก ค้ า ขอยื่ น เอา
เงื่อนไข 8503 ในวีซ่าท่องเที่ยวออกด้วยเหตุผล
ที่ว่า พันธมิตรเสื้อเหลืองปิดสนามบินสุวรรณภูมิ
เครื่องลงไม่ได้ มีข่าวยืนยันในหน้าหนังสือพิมพ์
ด้วย ข้อมูลแน่นหนา หลักฐานเพียบไม่ได้อ�ำ
คราวนี้แหละ 8503 หลุดแน่ๆ ปรากฏว่าอิมฯ
พิจารณาแล้วเป็นเวลา 2 วันแล้วก็ตอบกลับมา
ว่า ขณะนีส้ ายการบินต่าง ๆ เริม่ บินไปลงทีไ่ ทยได้
แล้ว หากสุวรรณภูมิลงไม่ได้ ก็ให้ไปลงที่อู่ตะเภา
แทน เพราะฉะนัน้ ไม่มเี หตุผลใดๆ ทีจ่ ะท�ำให้เดิน
ทางกลับไปไม่ได้ค่ะ ???
ที่บอกว่าเงื่อนไข 8503 นั้น มีข้อยกเว้น
ว่าหากจะยื่นต่อวีซ่าอื่นๆ ในประเทศออสเตรเลีย
นั้นสามารถท�ำได้ แค่ 2 วีซ่าคือวีซ่าผู้ลี้ภัย (Protection) หรือ Bridging Visa บางชนิดเท่านั้น
ในอดีตอาจจะเคยได้ยินเรื่องคนไทยรุ่นเก่าๆ ถูก
หลอกให้ยื่นวีซ่าผู้ลี้ภัยเมื่อมาถึงออสเตรเลีย แล้ว
รอไปเรื่อย ๆ ท�ำงานได้ แถมได้ Medicare อีก
ต่างหาก แต่ขอบอกว่าปัจจุบันอิมมิเกรชั่นไม่ได้
ใสซื่อบริสุทธิ์หลอกง่ายๆ เหมือนเมื่อก่อนอีกแล้ว
พอเห็น Passport ไทยแล้วมายื่นขอวีซ่าลี้
ภัย รับรองได้ไม่เกิน 2 สัปดาห์ได้ค�ำตอบปฏิเสธ
กลับออกมาทันที เพราะใครๆ ก็รู้ว่าประเทศไทย
นัน้ ไม่ได้เป็นประเทศทีม่ สี งคราม รบราฆ่าฟันกับ
ใคร (นอกจากรบกันเอง) จะมีก็แต่แค่เผายางให้
ควันด�ำเดือดร้อนชาวบ้านเล่น ๆ แล้วก็เผาห้างฉก
กระเป๋าหลุยส์ออกมาเท่านัน้ แล้วตอนนีก้ ค็ วบคุม
สถานการณ์ได้แล้วในระดับทีป่ ลอดภัยต่อชีวติ ชาว
บ้านร้านตลาดพอสมควร เพราะฉะนั้นจะมาท�ำ
เป็นเนียนๆ ขอวีซ่าผู้ลี้ภัย ก็คงจะเป็นไปไม่ได้
แน่ๆ อย่าพยายามเลยค่ะ วีซ่าผู้ลี้ภัยมีไว้ส�ำหรับ
ผู้ที่มีภัยจะลี้จริง ๆ แล้วส่วนใหญ่จะเป็นภัยจาก
สงครามที่เห็นได้ชัด ๆ เช่นประเทศอิรัก หรือ
อาฟกานิสถานเป็นต้น ส่วนผู้ลี้ภัยเศรษฐกิจทั้ง
หลาย คงไม่เข้าข่ายวีซ่าชนิดนี้เป็นแน่แท้ค่ะ
ขอปิดท้ายบทความด้วยข้อคิดเล็ก ๆ น้อย ๆ
ว่าเรื่องของวีซ่าเป็นเรื่องส�ำคัญส�ำหรับอนาคต
ของท่านเอง ก่อนจะให้ใครวางแนวทางหรือให้
ค�ำปรึกษาเรื่องวีซ่าของท่าน โปรดตรวจสอบเสีย
ก่อนว่าผู้นั้น เป็นผู้มีความรู้เรื่องนี้อย่างจริงจัง
และมีใบอนุญาตประกอบการให้ค�ำปรึกษาหรือ
ให้บริการท�ำวีซ่า ที่ถูกต้องจากทางกระทรวงอิม
มิเกรชั่นของประเทศออสเตรเลียหรือไม่ เรื่องกฏ
หมายอิมมิเกรชั่นนั้นเป็นเรื่องซับซ้อนและมีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ บางครั้งกฎเกณฑ์ของวีซ่า
ชนิดเดียวกัน แต่ถ้ายื่นกันคนละเดือนคนละปีก็
ไม่ได้หมายความว่าจะต้องใช้กฏเดียวกันในการ
พิจารณาค่ะ หากท่านผู้อ่านมีค�ำถามเพิ่มเติม
ก็ส่ง email เข้ามาได้ที่ visa@stellaraustralia.
com นะคะ
พบกันใหม่ฉบับหน้านะคะ
พี่จอย Stellar Sydney
MARN 0103611

