vr corner

words: joy stellar

อยากกลับบ้านแล้ว
สวัสดีกันอีกครั้งค่ะท่านผู้อ่าน VR ที่รักทุกท่าน ตอนแรกกะว่า
ฉบับนี้จะเขียนเรื่อง Training & Research Visa ต่อจากฉบับที่แล้ว
เนื่องจากมีผู้สอบถามกันมามากมายโดยเฉพาะ เจ้าของกิจการ
ร้ า นอาหารที่ ยั ง ไม่ พ ร้ อ มที่ จ ะสปอนเซอร์ ลู ก จ้ า งด้ ว ยวี ซ่ า 457
ในขณะนี้ แต่เห็นว่าฉบับนี้มีสัมภาษณ์เรื่องนี้แล้ว ก็เลยขอเขียนตอบ
ปัญหาวีซา่ อื่นๆ ก่อนทีค่ อ่ นข้างด่วนกว่านะคะ ส่วนเรื่อง TRV ก็ถาม
กันมาได้ทาง email เหมือนเดิมค่ะ visa@stellaraustralia.com
คำ�ถาม จากคุณเอ (ชื่อสมมุติ) เรื่องการตัดสินใจผิดพลาด เนื่องด้วยได้คำ�
แนะนำ�มาผิดๆ จากเอเจ้นท์นักเรียนที่คุณเอเคยใช้บริการ มีดังนี้ค่ะ
สวัสดีครับพี่จอย ตอนนี้ผมหนีวีซ่ามา 2 ปีแล้วครับ เนื่องจากเหตุผลที่ว่า
ตอนที่ผมมานั้น ผมเลือกเอเจ้นท์ผิดจริงๆ ครับ ตอนนั้นไม่มีความรู้เรื่อง
เอเจ้นท์ หรือการมาที่ออสเตรเลีย แล้วผมได้ตัดสินในใจเลือกเอเจ้นท์นึง
ตอนแรกเค้าบอกว่าเค้าทำ�ให้ผ่านได้แน่นอนแล้วไม่มีปัญหาอะไร และสามารถ
ต่อวีซา่ ได้ทอี่ อสเตรเลียเลยด้วย พอผมตกลงทีท่ �ำ เรือ่ งกับเค้าโดยมาวีซา่ นักเรียน
ทำ�เรื่องเรียนภาษามา 6 เดือน ซึ่งในตอนแรกนั้นผมอยากจะลง Diploma มา
ด้วย แต่ทางเอเจ้นท์บอกว่าให้ลงภาษาอย่างเดียวมาก่อนผ่านง่ายกว่า ผมก็เลย
เชือ่ ครับ ผมก็ลงเรียนภาษามา แล้ววีซา่ ผมเองก็ได้แค่ 6 เดือนครับ แล้วทีส่ �ำ คัญ
ติด Condition น่าจะเป็นตัว 8534 มั้งครับ ซึ่งจะต้องกลับไปต่อที่ไทยอย่าง
เดียว แล้วก็เปอร์เซ็นต์ในการกลับไปต่อที่ไทยนั้นเค้าบอกกันว่าโอกาสที่จะกลับ
มานัน้ ยากมาก ผมก็เลยไม่อยากเสีย่ งในตรงนัน้ ก็เลยตัดสินใจโดดวีซา่ เลยครับ
และตั้งแต่นั้นมาจนถึงตอนนี้ก็ครบ 2 ปีแล้วครับ ตอนนี้ผมนั้นอยากกลับไทย
แล้วครับกำ�ลังจะจองตั๋วกลับเดือนหน้าแล้วครับ ผมไม่รู้วิธีการจะต้องทำ�ยังไง
บ้างครับ ทีผ่ มคิดอยูต่ อนนีน้ นั้ ผมคิดว่าหลังจากทีผ่ มซือ้ ตัว๋ แล้วผมจะไปติดต่อ
ที่ CSRS ดีหรือไม่ หรือติดต่อกงสุลไทยดี หรือทางสุดท้ายคือไปวัดดวงที่
สนามบินเลยดีกว่าครับ ผมรบกวนพีช่ ว่ ยหาทางออกให้ผมด้วยนะครับ  ผมไม่รู้
จะต้องทำ�ยังไงดีครับ แล้วถ้าผมต้องไปติดต่อที่ CSRS จริงๆ แล้วผมจะต้อง
ทำ�ยังไงบ้างครับ เตรียมเอกสารอะไรบ้างครับ แล้วที่สำ�คัญเลยผมไม่เก่งภาษา
อังกฤษครับไม่รจู้ ะทำ�ยังไงจริงๆ รบกวนพีช่ ว่ ยผมด้วยนะครับ ขอบคุณมากครับ
คำ�ตอบ ผู้เขียนได้ตอบคุณเอกลับทาง email แล้วนะคะ แต่ต้องขอ
อนุญาตนำ�คำ�ตอบมาเขียนให้ผอู้ า่ นท่านอืน่ ๆทีอ่ ยูใ่ นสถานการณ์เดียวกันได้อา่ น
เป็นวิทยาทานด้วยนะคะ
เรือ่ งแบบนีม้ นี กั เรียนไทยเจอกันค่อนข้างมากค่ะได้ค�ำ แนะนำ�ผิดๆ จากกลุม่
คนที่เรียกตัวเองว่าเป็นเอเจ้นท์นักเรียน แต่จริงๆ แล้วไม่ใช่ เพราะทำ�อาชีพนี้
แบบมั่วๆ ไม่มีความรู้จริงและผลเสียไปตกอยู่กับผู้ที่หลงเชื่อก็คือนักเรียนไทย
ที่ไปใช้บริการพวกนี้ พอเกิดเรือ่ งอะไรขึ้นมาก็ตามตัวเอเจ้นท์นนิ จาพวกนี้ไม่เจอ
หรอกค่ะ บางคนต้องเสียเงินเสียทองไปก็มาก หลอกทำ�เอกสารปลอมบ้างอะไร
บ้าง ทีเ่ สียอนาคตเรือ่ งวีซา่ ไปก็เยอะ ดูได้จากกรณีคณ
ุ เอ ทีต่ อ้ งอยูแ่ บบไม่มวี ซี า่
มา 2 ปี เสี่ยงต่อการที่อิมมิเกรชั่นจับไปขังที่วิลลาวูดส์ จะทำ�งานก็ต้องคอย
หวาดระแวงว่าจะถูกใครประสงค์ร้ายเรียกอิมมาจับหรือเปล่า จะหาหมอก็ไม่มี
ประกันสุขภาพแล้ว ขนาดว่าจะกลับไทยแล้วก็ยังกังวล
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ไม่ควรหนีวีซ่าตั้งแต่แรกเลย มีแต่ผลเสียที่ตามมาทั้งนั้น คราวนี้จะขอมา
อีกทีด้วยวีซ่าอะไรก็ยากแล้ว เพราะประวัติเรื่องโดดวีซ่าได้ถูกขึ้นบัญชีดำ�ไปที่
อิ ม มิ เ กรชั่ น เรี ย บร้ อ ยแล้ ว ห้ า มเข้ า มาอี ก อย่ า งน้ อ ยก็ อี ก 3 ปี เรี ย กว่ า
Exclusion Period สำ�หรับผู้ที่เคยโดดวีซ่ามาก่อนในออสเตรเลีย และ
เอเจ้นท์ที่ลงทะเบียนให้คุณก็จะถูกใส่ชื่อไว้ด้วย เพื่อเป็นสถิติข้อมูลของอิมฯ ว่า
เอเจ้นท์ไหนพาเด็กไทยมาโดดเยอะทีส่ ดุ แต่คาดว่าคนพวกนัน้ คงไม่แคร์ เพราะ
ไม่คิดจะทำ�อาชีพนี้อย่างจริงจัง
ต้องบอกว่าการทีค่ ณ
ุ เอได้วซี า่ นักเรียนทีต่ ดิ Condition 8534 มาจากเมือง
ไทยนัน้ ไม่ใช่เรือ่ งคอขาดบาดตาย และไม่จ�ำ เป็นทีจ่ ะต้องกลัวการกลับไปต่อวีซา่
ที่เมืองไทยใหม่ การที่ทางสถานทูตให้วีซ่าที่มี 8534มานั้นก็เพื่อเป็นการทดลอง
ดูว่านักเรียนคนนั้นจะทำ�ตามกฎวีซ่านักเรียนจริงไหม หากให้ไปครั้งแรกหาก
พิสูจน์ตนเองได้ว่าเป็นนักเรียนที่ดี เข้าเรียนครบตามเกณฑ์ เรียนจบหลักสูตร
ตามกำ�หนดที่ลงทะเบียนไว้ และกลับมาทำ�วีซ่าใหม่ก่อนวีซ่าเก่าจะหมดตาม
เงื่อนไขวีซ่าทุกประการ ก็เป็นบทสรุปได้ว่าคุณเป็นนักเรียนจริง และการที่จะให้
วีซ่านักเรียนไปใหม่ก็ไม่ใช่เรื่องยาก Condition 8534 นี้ไม่ได้ติดมาทุกคน
ทางสถานทู ต จะพิ จ ารณาให้ กั บ นั ก เรี ย นที่ ยื่ น หลั ก ฐานไม่ ค่ อ ยแน่ น หนา
ตอนทำ � วี ซ่ า แรกโดยจะพิ จ ารณาจากประวั ติ ส่ ว นตั ว ของแต่ ล ะคน  
พื้นฐานการศึกษา อายุ ฐานะการเงิน นำ�มาประกอบกันว่าสมเหตุสมผลไหมที่
จะเป็นนักเรียนจริงๆ หากสรุปฟันธงไม่ได้ก็จะให้ไปพร้อม Condition 8534
ติดไปด้วย เช่นกรณีของคุณเอเป็นต้น ส่วนคำ�ถามที่ว่าในกรณีที่อยู่เกินวีซ่ามา
2 ปีแล้ว และต้องการกลับบ้านอย่างปลอดภัย โดยไม่โดนจับควรทำ�อย่างไรนั้น
จะติดต่อ CSRS (Community Status Resolution Service)ไหม หรือ
ควรจะติดต่อสถานกงสุลไทยดี หรือจะไปวัดดวงเลยทีส่ นามบินตอนเดินทางออก
ขอตอบเป็นข้อๆ นะคะแล้วเลือกเอา CSRS เป็นหน่วยงานของรัฐบาลที่ตั้งขึ้น
มาเพื่อช่วยให้คำ�ปรึกษากับผู้ที่ไม่มีวีซ่า หรือผู้ที่ไม่แน่ใจว่าตนเองมีโอกาสที่จะ
แก้ไขสถานการณ์เรื่องอยู่ไม่ถูกต้องไหม หากไม่มีวีซ่าใดๆ เลยในขณะนี้
อย่างกรณีคุณเอ เพราะ Overstay แต่ต้องการกลับบ้านแล้ว CSRS จะ
แนะนำ�ให้คุณทำ�  Bridging visa E เพื่อที่จะเดินทางออกได้โดยถูกกฎหมาย
สบายใจได้ว่าจะไม่มีเจ้าหน้าที่อิมมาวุ่นวายกับคุณที่สนามบิน  และจะไม่ถูกจับ
ระหว่างรอวันกลับ แนะนำ�ว่าก่อนไป CSRS ก็ควรจะนำ�ตั๋วเครื่องบินที่ระบุวัน
กลับแบบ Oneway (ภายใน 3-5 วัน) และแบบฟอร์ม 1008 เพื่อขอ
Bridging visa E (ที่ผู้เขียนได้แนบ file ไว้ให้ใน reply email) หากอ่าน
ไม่รู้เรื่องก็แวะมาถามพี่ๆ ที่ Stellar ได้ค่ะ
ส่วนที่สถานกงสุลไทยสำ�หรับทำ�วีซ่าไทยค่ะ กรณีคุณเอไม่จำ�เป็นต้องไปค่ะ
แต่ถา้ พาสปอร์ตหมดอายุไปแล้วก็ตอ้ งไปนะคะ เพือ่ ต่ออายุพาสปอร์ตเพือ่ ใช้เดิน
ทางออก ส่วนที่ถามว่าจะไปวัดดวงเอาที่สนามบินนั้นก็ได้นะคะ แต่ไม่แนะนำ�
เพราะคุณจะถูกกักตัวไว้ชวั่ คราวเพือ่ สัมภาษณ์ประวัตกิ อ่ นกลับเพือ่ ลง Record
ไว้ให้แน่ใจว่าห้ามกลับมาอีกอย่างน้อยก็อีก 3 ปี ไปถูกสัมภาษณ์ตัวต่อตัวตรง
นั้นอายเค้าเปล่าๆ ค่ะ ที่สนามบินคนยิ่งเยอะๆ อยู่ด้วย เดี๋ยวคนจะนึกว่าถ่าย
ทำ � ภาพยนตร์ เ รื่ อ ง Boarder Security ทางที่ ดี ทำ �  BVE ก่ อ นไป
Airport ดีกว่าค่ะ
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