TLSCONTACT VISA APPLICATION CENTRE - THAILAND
LIST OF DOCUMENTS
PRIVATE VISIT VISA
REQUIRED DOCUMENTS
☐ National passport with validity of at least 3 months after the end of the planned journey
☐ Completed and signed application form with 1 recent colour photograph (3.5x4.5cm) with white
background glued on the application form
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents

☐ The document to choose the language in which you would like to be informed about the decision in
your visa application
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
☐ Copy of the identity page of your passport

 From the guarantor to be joined in Belgium (Belgian or a foreign resident)
☐ Invitation of the person in Belgium stating the purpose of stay, address, telephone number, e-mail
address and the period of stay of the guest(s).
☐ Original of a guarantee letter (according to article 3bis of law of 15/12/1980), legalized by the
municipality where he/she is residing (+ 1 copy). This document is valid for 6 months until the date of
submitting visa application.
https://dofi.ibz.be/sites/default/files/2021-05/Prise_en_charge_3bis_1.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/default/files/2021-05/Tenlasteneming_3bis_0.pdf
☐ Copy of the id card or residence permit of the guarantor, mentioning the right to reside in Belgium for
an unlimited period.
☐ Family composition (document available at the municipality where the guarantor resides).
☐ Proof of recent income of the guarantor: (3 last salary slip + child benefits) or last income tax
assessment paper from the tax department in Belgium
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 From the applicant
☐ Letter of employer, stating your income and your vacation days allowed or
☐ Copy of inscription in the commerce register or as a partner in a company or
☐ Certificate from school stating your vacation days allowed (in case student)
☐ Proof of family relationship (in case of family visit)

DOCUMENTS FOR THE MINOR(S)
☐ Copy of Birth certificate
☐ Copy of Consent of both parents, issued by City Hall

DOCUMENTS FOR NON-THAI CITIZEN
•

In case applicant who has another nationality than that of Thai

☐ Copy of permit of residence or “non-immigrant” visa, valid at least 3 months after the end of the
planned journey or Copy of certificate of Aliens, valid until the end of the planned journey (if applicable)
☐ Copy of Re-entry visa for Thailand, valid at least 3 months after the end of the planned journey

OTHER DOCUMENTS
☐ Copy of travel insurance valid in Belgium (and other Schengen countries), coverage minimum 30.000
Euro or equivalent amount in Baht. Please find the list of recognized local insurance companies via
following link:
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents

Important information:







Submission of your old passport with previous trips can be useful for decision
Additional documents, even if not featured in the list above, may be required by the Embassy.
You should submit your application minimum 2 weeks before the foreseen travel date.
You can submit your application at the earliest 180 days before your planned visit.
The visa fee is non-refundable if the visa is denied.
A later change to the purpose of the visit is not admissible. A prolongation of the visa is
not possible. In both cases, a new application has to be entered.
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วีซ่าเพื่อเยี่ยมเยียน
เอกสารประกอบคาร้องขอวีซ่า
☐ หนังสือเดินทางจะต ้องมีอายุบงั คับใช ้ อย่างน ้อยไม่ตา่ กว่า 3 เดือนนับจากวันเดินทางกลับ
☐ แบบฟอร์มคาร ้องขอวีซา่ ระยะสัน้ สาหรับประเทศเบลเยียม (กรอกข ้อความโดยสมบูรณ์พร ้อมลายเซ็น) พร ้อมติดกาว
รูปถ่ายปั จจุบน
ั ขนาด 3.5x4.5 ซม. (รูปถ่ายสี และพืน
้ หลังสีขาวจานวน 1 รูป)

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents

☐ เอกสารการเลือกภาษา (เลือกภาษาใดภาษาหนึง่ ทีเ่ ป็ นภาษาราชการของประเทศเบลเยียม)สาหรับผลการ
พิจารณาวีซา่
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents

☐ สำเนำหน ้าหนังสือเดินทางหน ้ารูปพรรณ 1 ฉบับ


เอกสำรจำกผูค
้ ำ้ ประก ันทีพ
่ ำน ักอยูใ่ นประเทศเบลเยีย
่ ม

☐ หนังสือเชิญซึง่ แสดงจุดประสงค์การเยีย่ มเยือน และระบุสถานทีอ่ ยูโ่ ดยชัดเจน พร ้อมด ้วยหมายเลขโทรศัพท์ของผู ้
เชิญ อีเมล รวมถึงกาหนดระยะเวลาทีเ่ ชิญให ้มาพานั ก

☐ ต้นฉบ ับหนังสือค้าประกันแสดงความรับผิดชอบ (แบบฟอร์ม 3 บิซ) ซึง่ ผ่านการประทับตรารับรองเอกสาร จาก
สานั กงานเขตของผู ้เชิญ และสำเนำ 1 ชุด

https://dofi.ibz.be/sites/default/files/2021-05/Prise_en_charge_3bis_1.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/default/files/2021-05/Tenlasteneming_3bis_0.pdf

ิ ธิทจ
☐ สำเนำบัตรประจาตัวประชาชน หรือใบรับรองถิน่ ทีอ่ ยูข่ องผู ้ค้าประกันทีย่ นื ยันว่า ตนมีสท
ี่ ะพานักอาศัยอยูใ่ น
ประเทศเบลเยียมโดยไม่มก
ี าหนดระยะเวลา

☐ บันทึกทะเบียนครอบครัว (ผู ้ค้าประกันสามารถขอได ้จากสานักงานเขตทีต่ นเองอาศัยอยู)่
☐ หลักฐานยืนยันสถานภาพการเงินรายได ้ประจาของผู ้ค้าประกัน (ใบสาคัญการรับเงินเดือนของตน 3 เดือนล่าสุด,
หลักฐานยืนยันเงินสวัสดิการครอบครัว หรือ หลักฐานยืนยันการชาระภาษี เงินได ้ สาหรับผู ้ประกอบอาชีพอิสระ)
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 เอกสำรของผูย
้ น
ื่ คำร้องขอวีซำ่
☐ หนังสือรับรองการทางานจากนายจ ้าง หรือบริษัท ระบุเงินเดือนและจานวนวันในการลา หรือ
☐ สำเนำใบจดทะเบียนการค ้าหรือหนังสือรายการผู ้ถือหุ ้นของบริษัท หรือ

☐ หนังสือรับรองจากสถาบันการศึกษาซึง่ ระบุคาอนุญาตให ้เดินทางและกาหนดระยะเวลาทีไ่ ด ้พักผ่อน
(ในกรณีทผ
ี่ ู ้ยืน
่ คาร ้องเป็ นนั กเรียน-นักศึกษา)

☐ ในกรณีทเี่ ป็ นการเยีย่ มญาติ จาเป็ นต ้องแสดงหลักฐานยืนยันความสัมพันธ์ในครอบครัว หรือสายโลหิตเกีย่ วข ้อง
อาทิเช่น สาเนาทะเบียนบ ้าน, สาเนาทะเบียนสมรส ฯลฯ

ในกรณีทผ
ี่ ย
ู้ น
ื่ คำร้องย ังเป็นผูเ้ ยำว์ทอ
ี่ ำยุตำ่ กว่ำ 18 ปี
☐ สำเนำสูตบิ ต
ั ร
☐ สำเนำหนังสือแสดงความยินยอมให ้เดินทางจากผู ้ปกครองทัง้ บิดาและมารดาออกโดยสานักทะเบียนหรือสานักงาน
เขต

ั
ั
ในกรณีทผ
ี่ ย
ู้ น
ื่ คำร้องมีสญชำติ
อน
ื่ (นอกเหนือจำกสญชำติ
ไทย)
☐ สำเนำ ใบสาคัญถิน่ ทีอ่ ยู่ หรือ วีซา่ ประเภทบุคคลอยูช
่ วั่ คราวจะต ้องมีอายุบงั คับใช ้อย่างน ้อยไม่ตา่ กว่า 3 เดือนนับ
จากวันเดินทางกลับ หรือ สำเนำ บัตรประจาตัวคนต่างด ้าวทีม
่ ถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูภ
่ ายในราชอาณาจักรไทย ทีจ
่ ะต ้องมีอายุบงั คับ
ใช ้จนถึงวันสุดท ้ายของการเดินทาง

☐ สำเนำ วีซา่ อนุญาตให ้เดินทางเข ้า-ออกภายในประเทศไทย ทีจ่ ะต ้องมีอายุบงั คับใช ้อย่างน ้อยไม่ตา่ กว่า 3 เดือนนั บ
จากวันเดินทางกลับ

เอกสำรอืน
่ ๆ
☐ สำเนำกรมธรรม์ประกันการเดินทางครอบคลุมประเทศเบลเยียม และประเทศอืน่ ๆใน “เชงเก ้น” ซึง่ มีวงเงินคุ ้มครอง
่ บริษัทประกันทีไ่ ด ้รับการ
ค่ารักษาพยาบาลอย่างน ้อย 30.000 ยูโรหรือเทียบเท่าเงินบาท สามารถตรวจสอบรายชือ
ยอมรับจากสถานทูต ตามเว็บไซต์ข ้างล่างนี้
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents

หมำยเหตุ:


การยืน
่ หนังสือเดินทางเล่มเก่าทีม
่ ต
ี ราประทับการเดินทางเข ้าออกประเทศอืน
่ ๆ เพือ
่ ประกอบในการยืน
่ คาร ้อง
ขอวีซา่ อาจเป็ นประโยชน์ตอ
่ การพิจารณา



ิ ธิทจ
สถานทูตฯมีสท
ี่ ะเรียกขอเอกสารเพิม
่ เติมประกอบนอกเหนือไปจากทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้นนี้ได ้ตามแต่กรณี



ั
ผู ้ยืน
่ คาร ้องควรจะยืน
่ คาร ้องล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 สปดำห์
ก่อนกาหนดการเดินทาง



ผู ้ยืน
่ คาร ้องสามารถยืน
่ คาร ้องขอสมัครวีซา่ ล่วงหน ้าได ้จนถึง 180 ว ันล่วงหน้ำก่อนการเดินทาง



ในกรณีทวี่ ซ
ี า่ ถูกปฏิเสธ ผู ้ยืน
่ คาร ้องจะไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมได ้



หลังจากยืน
่ คาร ้องแล ้ว ไม่สามารถเปลีย
่ นแปลงจุดประสงค์การเดินทางได ้ รวมทัง้ อายุบงั คับใช ้ของวีซา่ ที่
อนุมัตอ
ิ อกให ้แล ้ว ย่อมไม่สามารถต่ออายุ หรือยืดกาหนดระยะเวลาออกไปได ้อีก หากมีความจาเป็ นใดๆ ที่
จะต ้องแก ้ไขทัง้ 2 ประการ จะทาได ้โดยการยืน
่ คาร ้องขอรับการตรวจลงตราฉบับใหม่เท่านัน
้
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