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Joy Stellar, J.P Migration Agent
Registration No. 0103611
หากมีคำ�ถามเรื่องวีซ่า Stellar มีคำ�ตอบ
E-mail: visa@stellaraustralia.com

วีซ่าท่องเที่ยว

3-5 ปี

กลับมาแล้วค่ะ หลังจากหายหน้าหายตาจากคอลัมน์ไปหลายฉบับ เนื่องจาก
ติดภาระกิจทั้งงานราษฎร์งานหลวง มิสามารถปลีกเวลาได้เลยค่ะ ฉบับนี้เขียน
ขึ้นต้นให้ฉงนใจว่า วีซ่าท่องเที่ยวระยะยาวที่ให้ 3 ปี 5 ปี มันเป็นเรื่องจริง
หรือ...หลอกกันเล่นหรือเปล่า
ไม่ได้หลอกค่ะ เป็นเรื่องจริง เป็นวีซ่าจริงที่ทางอิมมิเกรชั่นภูมิใจน�ำเสนอให้
ทีเดียว 3-5 ปี และอยู่ได้ยาวติดต่อกันครั้งละ 12 เดือน หรือจะเดินทางเข้า-ออก
ได้ตามใจชอบในระยะเวลาที่ยังมีวีซ่าอยู่ ฟังแล้วน่าสนใจใช่ไหมคะ บังเอิญว่าวีซ่า
ตัวนี้ไม่ได้มีไว้ให้นักท่องเที่ยวทั่วไป ทางอิมจ�ำกัดให้เฉพาะคุณพ่อ คุณแม่ ที่
ต้องการมาเยี่ยมลูกในออสเตรเลียและต้องการมาอยู่นานๆ ในแต่ละครั้งที่มาหา
แต่ผู้มัครวีซ่าชนิดนี้จะต้องเป็นพ่อ-แม่ ของลูกที่มีวีซ่าถาวร (PR) หรือเป็นซิติ
เซ่นในออสเตรเลียเท่านั้นค่ะ
การที่อิมมิเกรชั่นออกวีซ่าตัวนี้ออกมา ก็เพื่อให้เป็นอีกทางเลือกของผู้ที่ต้องการ
ยื่นเรื่องให้พ่อ-แม่ มาอยู่ด้วยในออสเตรเลีย โดยทั่วไปจะเป็นกรณีที่เพิ่งคลอด
ลูก ก็อยากจะให้แม่มาช่วย สอนวิธีเลี้ยงลูกอ่อน หรือมาอยู่เป็นเพื่อนในปีแรก
หลังคลอด เป็นต้น ในกรณีเช่นนี้ ในอดีตไม่สามารถที่จะให้พ่อหรือแม่ อยู่ยาว
ตลอด 1 ปีได้ ต้องออกทุกๆ 3 เดือน ตามกฎของวีซ่าท่องเที่ยวทั่วไป บางคน
อยากให้พ่อ-แม่มาอยู่ด้วยนานๆ แต่ไม่รู้จะท�ำอย่างไร ก็เลยยื่นขอ Parent Visa
ไปเพิ่มจ�ำนวนใบสมัครที่มากมายอยู่แล้วให้คิวยาวขึ้นไปอีก เป็นที่ทราบกันดีว่า
Parent Visa มีโควตาจ�ำกัดในแต่ละปี อิมจะอนุมัติแค่ปีละ 500 คนเท่านั้น
แต่ใบสมัครที่รออยู่ในคิวนั้นมากมายมหาศาล เพิ่มจ�ำนวนขึ้นทุกๆปี หากคุณยื่น
เรื่องให้คุณพ่อคุณแม่วันนี้ ท่านอาจจะต้องรอคิววีซ่าชนิดนี้ถึงประมาณ 15-20
ปีก็เป็นได้ เป็นเหตุสุดวิสัยเพราะโควต้ามีจ�ำกัด ต้องรอไปเรื่อยๆจนกว่าจะถึงคิว
นอกจากจะยื่นแบบ fast track ซึ่งแพงมาก และก็มีบ่อยๆ ที่พ่อ-แม่ที่รอเรื่อง
วีซ่าอยู่ โบกมือลา ขอไปรอที่ภพหน้า เพราะรอนานมาก พอถึงคิวได้วีซ่า ลูก
หลานต้องส่งทางกงเต็กเอ๊กซ์เพรซไปให้แทนค่ะ
ในกรณีที่คุณลูกที่เป็น PR หรือ citizen ในออสเตรเลีย ที่บังเอิญยื่นเรื่อง
Parent Visa ไปให้พ่อแม่แล้ว และก�ำลังรอวีซ่าอยู่ และขณะรอเรื่องยังเดินทาง
เข้ามาออสเตรเลียไม่ได้ เพราะวีซ่ายังไม่อนุมัติ ทางอิมจึงออกวีซ่าท่องเที่ยวตัว
ใหม่นี้ ออกมาเป็นตัวช่วยให้พ่อ-แม่-ลูก ได้อยู่ใกล้กันเร็วขึ้น ด้วยวีซ่าท่องเที่ยว
แบบ 5 ปี ที่กล่าวถึงในฉบับนี้ คือระหว่างรอเรื่อง Parent Visa ระหว่างนี้ให้
เข้ามาได้ก่อนด้วยวีซ่าท่องเที่ยวระยะยาวแบบ 5 ปี แต่อยู่ได้ครั้งละ 12 เดือน
ใน 18 เดือน แต่จะเดินทางเข้าออกเมื่อไหร่ก็ได้ภายในระยะเวลาของวีซ่านี้ค่ะ
ส่วนคุณลูกที่เป็น PR ที่ยังไม่เคยยื่นเรื่อง Parent Visa ให้คุณพ่อ คุณแม่
แต่ก็อยากให้พ่อแม่มาอยู่ด้วยในออสเตรเลียนานๆ ในแต่ละครั้งที่มาเยี่ยมทาง
อิมก็ใจดี มีวีซ่าท่องเที่ยวแบบ 3 ปี อยู่ได้ทีละ 12 เดือนออกมาให้เหมือนกัน
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แต่ต้องจ�ำไว้เสมอว่าวีซ่าชนิดนี้คือวีซ่าท่องเที่ยว และเป็นวีซ่าชั่วคราวไม่ใช่วีซ่า
ที่อยู่ได้ถาวร ต้องดูให้แน่นอน และจดเอาไว้ว่าวีซ่าพ่อ-แม่ครบก�ำหนด 12 เดือน
วันไหนใน 18 เดือน ถึงแม้ว่าในวีซ่าจะเขียนว่า 3 ปี หรือ 5 ปีก็ตาม ต้องนับ
วันที่อนุญาตให้อยู่ได้ไม่เกิน 12 เดือนใน 18 เดือน และเมื่อครบแล้วต้องเดิน
ทางออก แล้วจึงเข้ามาใหม่ อย่าอยู่เพลินจนเลยวันที่ก�ำหนด เพราะวีซ่าก็คือวีซ่า
เมื่ออยู่เกินเพียง 1 วันก็ถือว่า Overstay และจะมีผลที่ไม่พึงประสงค์ตามมา
คือวีซ่าถูกยกเลิกและท�ำให้เสียประวัติในการยื่นวีซ่าในครั้งต่อๆไปอีกด้วย
วีซ่าท่องเที่ยวระยะยาวนี้มีกฎเกณฑ์ดังต่อไปนี้ค่ะ
• ต้องเป็นพ่อหรือแม่ของผู้ที่มีวีซ่าถาวร (PR) หรือซิติเซ่นที่อยู่ในออสเตรเลีย
• ต้องยื่นจากนอกประเทศ โดยยื่นค�ำร้องและใบสมัครไปที่สถานทูตออสเตรเลีย
• ต้องเป็นผู้ที่เคยเดินทางเข้าออกออสเตรเลียด้วยวีซ่าท่องเที่ยวชนิดปกติมา
ก่อน และไม่เคยท�ำผิดกฎวีซ่าของออสเตรเลีย
• ต้องมีประกันสุขภาพครอบคลุมระยะเวลาทีจ่ ะอยูใ่ นออสเตรเลีย เช่น 12 เดือนแรก
• จะเดินทางเข้า-ออก กี่ครั้งก็ได้ภายในระยะเวลาของวีซ่าที่ได้มา (Multiple
Entry)
• อยู่แต่ละครั้งต้องไม่เกิน 12 เดือนภายใน 18 เดือน (8558 - Not Resident)
• ไม่สามารถขอเปลี่ยนเป็นวีซ่าชนิดอื่นๆได้ในออสเตรเลีย (8503 - No
Further Stay)
ก่อนจบในฉบับนี้ ขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดนึงนะคะ ว่าในช่วงเดือนนี้
จนถึงวันที่ 22 เมษายน 2014 ที่ส�ำนักงานสเตลล่า อยู่ในช่วงตบแต่งส�ำนักงาน  
ปรับเปลี่ยนดีไซน์ใหม่อัพเกรดอุปกรณ์, คอมพิวเตอร์, เฟอร์นิเจอร์, พรมและ
ทุกสิ่งอย่าง เพื่อเตรียมฉลองครบรอบ 20 ปี STELLAR AUSTRALIA หาก
ช่วงนี้ติดต่อทางโทรศัพท์ไม่สะดวกต้องขออภัยเป็นอย่างสูง
โปรดส่งทาง Email: joy@stellaraustralia.com
หรือทาง Facebook: Stellaraus, ทาง Line ID: Patrick.Stellar
หรือทาง web: www.stellaraustralia.com นะคะ
และตั้งแต่เดือนพฤษภาคม 2014 เป็นต้นไป STELLAR OFFICE 2014 จะ
เป็นส�ำนักงานที่ครบวงจรมากขึ้นแบบ ONE-STOP SERVICE ส�ำหรับนักเรียน
และลูกค้าชาวไทยทุกท่าน เพราะเราจะเพิ่มบริการเสริมเพื่ออ�ำนวยความสะดวก
มากขึ้น ไม่ว่าจะเป็น ปรึกษาหาที่เรียน, ปรึกษาเรื่องวีซ่าทุกชนิด, ท�ำประกันสุขภาพ,
แปลเอกสารที่ใช้กับทางการ และบริการใหม่ล่าสุดคือ คนไทยที่ต้องการท�ำใบรับ
รองประวัติจากกรมต�ำรวจไทย หรือ Thai Police Certificate เพื่อใช้ประกอบ
การท�ำวีซ่าใดๆในออสเตรเลีย สามารถมาท�ำได้ที่ STELLAR   ตั้งแต่วันที่
1 พฤษภาคม 2014 เป็นต้นไปค่ะ
พบกันใหม่ฉบับหน้า
พี่จอย STELLAR

