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หากมีคำ�ถามเรื่องวีซ่า Stellar มีคำ�ตอบ
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ถามมา
ก็ตอบไปค่ะ
สวัสดีกนั อีกครัง้ ค่ะ คิดถึงทุกท่านนะคะ แต่เนื่องจากเนือ้ ทีม่ จี �ำ กัดเรา
มาเข้าสู่ช่วงไขปัญหากันเลยนะคะ
ถาม: สวัสดีคะ่ เมือ่ ไม่นานมานีด้ ฉิ นั ได้อา่ นหนังสือ VR Thai ในคอลัมน์ทเี่ กีย่ ว
กั บ วี ซ่ า เป็ น เรื่ อ งของคุ ณ เอ(นามสมมุ ติ ) ที่ อ ยากกลั บ บ้ า น ที่ ท าง Stellar
นำ�มาเสนอ บอกตรงๆดิฉนั ก็เป็นอีกหนึง่ คนทีเ่ ป็นเหมือนคุณเอ เวลาก็ประมาณ
2 ปี เหมือนกันจุดเริม่ ต้นของสาเหตุนกี้ ค็ ล้ายกัน (เอเย่นแนะนำ�ให้ลงเรียนภาษา
อย่างเดียวก่อน แต่พอวีซ่าผ่านก็ติดcondition 8534 อีก) แล้วพอจะต้องกลับ
ไปต่อวีซ่าทีไทยก็เลยทำ�ให้กังวลกลัวจะไม่ผ่านด้วยอายุที่มากขึ้น(ตอนนั้นดิฉัน
อายุ34ปี) ด้วยความที่ผ่านยากของImmigrationที่ไทย(จากที่เคยได้ยินมา)
คือมันกดดันหลายๆอย่าง กลัวไปหมดทำ�ไมต้องติด condition ถ้าไม่ติดก็จะ
ต่อที่นี่มันน่าจะผ่านง่ายกว่า สุดท้ายดิฉันเลยตัดสินใจอยู่ที่นี่โดยไม่ต่อวีซ่า
แต่จนถึงวันนีด้ ฉิ นั ก็รสู้ กึ ว่า ดิฉนั ตัดสินใจพลาดจริงๆตอนแรกคิดว่ามันง่ายและ
จะอยู่ไม่นาน ทุกวันนี้ดิฉันเสียใจและเสียดายโอกาสดีๆ เช่นเพื่อนที่เป็นคนที่นี่
ชวนเปิดร้านทำ�ธุรกิจที่นี่หรือโอกาสทำ�วีซ่าworking แต่ด้วยดิฉันไม่มีวีซ่าอะไร
เลยไม่ มี สิ ท ธิ์ อ ะไรเลยจึ ง ทำ �ให้ ดิ ฉั น พลาดโอกาสเหล่ า นั้ น และต้ อ งอยู่ อ ย่ า ง
หวาดระแวง แต่ดว้ ยความจำ�เป็นดิฉนั ยังต้องอยูต่ อ่ และยังไม่พร้อมทีจ่ ะกลับไทย
ถาวรเหมือนคุณเอ มันจะยังพอมีโอกาสเป็นไปได้มั้ยถ้าดิฉันอยากจะอยู่อย่าง
ถู ก ต้ อ งอี ก ครั้ ง หนึ่ ง สามารถจะต่ อ วี ซ่ า อี ก ครั้ งได้ มั้ ย นั ก เรี ย นหรื อ อะไรก็ ไ ด้
ไม่อยากเป็นแบบนี้เลยขอบคุณค่ะ
ปล.ก็พอจะรูว้ า่ มันอาจจะหมดหวังแต่ในความหมดหวังก็ยงั มีความหวังอยูเ่ ล็กๆ
ขอบคุณค่ะ
ตอบ: ในความสิ้นหวังหากลองค้นหาดูดีๆ อาจมีความหวังเล็กๆ ซ่อนอยู่ก็ได้
นะคะ อย่าพึง่ ด่วนสรุปว่าหมดหนทาง มาดูกนั ดีกว่าว่าในกรณีเช่นนีจ้ ะมีทางออก
ไหม แต่กจ็ ริงอยูว่ า่ หากไม่มวี ซี า่ แล้วความหวาดระแวงก็เข้ามาเยือนเพราะไม่รวู้ า่
อิ ม มิ เ กรชั่ น จะส่ ง คนมาเชิ ญไปเข้ า ศู น ย์ กั ก กั น ก่ อ นส่ ง กลั บ ประเทศเมื่ อไหร่
จะมีใครไปแจ้งจับเราไหมเป็นต้น อย่างไรก็ตามการที่คุณไม่มีวีซ่าอะไรเลย
ตอนนี้ เพราะอยูเ่ กิน ไม่ใช่วซี า่ โดนยกเลิก เพราะกรณีถกู ยกเลิกจะไม่มสี ทิ ธิย์ นื่
เรื่องใดๆในประเทศเพราะจะถูกแบนโดยข้อกฎหมายที่เรียกว่า Section 48
แต่ในกรณีของคุณอาจมีโอกาสทำ�วีซา่ Working แบบ 457 โดยมีผสู้ ปอนเซอร์
ให้ได้ค่ะโดยไม่ต้องออกไปรอเรื่องนอกประเทศ หรือวีซ่าคู่ครองก็ยื่นได้เช่นกัน
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ว่าคุณจะยื่นวีซ่าประเภทไหน การที่จะได้รับอนุมัติวีซ่าหรือไม่
นั้นขึ้นอยู่กับว่าคุณมีคุณสมบัติตรงตามเงื่อนไขของวีซ่าตัวนั้นๆหรือไม่ บทสรุป
ก็คือยังมีหวังค่ะ
ถาม: สวัสดีค่ะคุณจอย มีข้อสงสัยอยากจะถามเรื่องวีซ่าทายาทคนสุดท้ายนะ
ค่ะ ถ้าคุณแม่เป็น citizen ส่วนน้องชายได้ PRเรียบร้อยแล้ว คุณพ่อเสียนาน
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แล้วแหละตอนนีอ้ ายุ35แต่ยงั ไม่มคี รอบครัวจะสามารถยืน่ ทำ�เรือ่ งขอวีซ่าทายาท
คนสุ ด ท้ า ยได้ ไ หมคะ แล้ ว ที่ ไ ด้ ยิ น มาว่ า คนที่ จ ะยื่ น เรื่ อ งตั ว นี้ ต้ อ งให้ เ งิ น
อิมมิเกรชั่นประมาณ 40000 หลังจากเราอายุเกิน55 ปีถึงได้เงินก้อนนี้คืนจริง
ไหมคะ
ตอบ: วีซ่า Remaining Relative หรือทายาทคนสุดท้ายนั้น ต้องมีญาติเป็น
ผู้สปอนเซอร์ และญาติผู้นั้นจะต้องเป็น PR หรือ Citizen อย่างใดอย่างหนึ่ง
ซึ่งตามข้อมูลที่คุณเขียนมา คุณมีคุณแม่เป็น Citizen และน้องชายเป็น PR
ส่วนคุณพ่อไม่อยู่แล้ว ตัวคุณเองก็เป็นสาวโสด ไม่มีพันธะผูกพันที่เมืองไทย
เหลือเพียงตัวคนเดียว เท่าที่ดูแล้วก็พอที่จะเข้าข่ายทายาทคนสุดท้าย วีซ่า
Subclass 835 ได้เหมือนกัน แต่อย่างไรก็ตามคงต้องขอข้อมูลเพือ่ การพิจารณา
เพิม่ เติม หากสนใจจะยืน่ วีซา่ ชนิดนี้ แต่ทคี่ ณ
ุ ได้ยนิ มาว่าจะต้องจ่ายให้อมิ มิเกรชัน่
เป็นเงิน 40,000 เหรียญนัน้ ต้องขอตอบตรงๆ ชัดๆ ว่า “ไม่จริงค่ะ” แล้วทีบ่ อกมาว่า
จะได้คืนเป็นเงินก้อนหลังจากอายุ 55 ปีนั้นก็ขอตอบอีกทีว่า “ไม่ใช่ค่ะ”
อิมมิเกรชัน่ ทีไ่ หนจะเอาเงินคุณไปดองไว้ตง้ั 20 ปี แถมเงินก็ไม่ใช่บาทสองบาทนะคะ
ข้ อ มู ล ที่ คุ ณได้ รั บ มานั้ น ผิ ดไปหลายหมื่ น เหรี ย ญค่ ะ วี ซ่ า Remaining
Relative นัน้ มีเงือ่ นไขว่าผูส้ ปอนเซอร์ทเี่ ป็นญาติในครอบครัว จะต้องยืน่ ความ
จำ�นงเป็นลายลักณ์์อักษรกับทางอิมมิเกรชั่นว่าจะดูแล อุปการะ รวมทั้งส่งเสีย
จ่ายค่ากินอยูใ่ ห้ทายาทคนสุดท้ายเป็นเวลา 2 ปีเต็มในออสเตรเลีย และยืน่ หลัก
ฐานการเงินที่เรียกว่า Assurance of Support เป็นประกันด้วยจำ�นวนเงิน
$5,000 ซึ่งจะถูกเก็บไว้ในบัญชีของรัฐบาลเป็นเวลา 2 ปีเท่านั้นหลังจากวีซ่าได้
รับอนุมัติ และจะได้คืนเมื่อครบกำ�หนดค่ะ การที่ต้องมี Assurance of
Support นั้นก็เพื่อเป็นประกันว่า ทายาทคนสุดท้ายคนนี้จะไม่มาเป็นภาระ
รบกวนเงินของประเทศออสเตรเลีย โดยการมากินเงินว่างงานหรือเคลมเงินช่วย
เหลือประเภทต่างๆ ของที่นี่ มิเช่นนั้นจะหักออกจากเงินประกันของญาติที่เป็น
สปอนเซอร์ค่ะ เงินประกันนี้จะเรียกเก็บก็ต่อเมื่อใบสมัครของคุณได้รับการ
พิจารณา อย่าพึ่งรีบทำ�หรือเอาเงินไปจ่ายให้ใครโดยคิดว่าเป็นส่วนหนึ่งของการ
ยื่นเรื่องนะคะ ยังไม่ต้องจ่ายค่ะ ให้ยื่นเรื่องไปก่อนแล้วจ่ายที่หลังตอนอิมเรียก
เก็บโดยมีจดหมายอย่างเป็นทางการแจ้งมาเท่านัน้ แล้วอีกอย่าง เงินนีเ้ ป็นแค่คา่
ประกัน 2 ปี ไม่ใช่เงินเพนชั่นที่ได้คืนตอนอายุ 55 อย่างที่คุณได้ข้อมูลนะคะ
คนละตัวกันค่ะ อย่าสับสน
พบกันใหม่ฉบับหน้าค่ะ
พี่จอย STELLAR

