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TLSCONTACT VISA APPLICATION CENTRE - THAILAND 
 

LIST OF DOCUMENTS 

RETURN VISA 

 

You lived before in Belgium and want to return (only if the stay permit was based on the family 
reunion) when, for example: your Belgian ID card is expired, lost or stolen and/or, you left Belgium 
more than a year ago and/or, you left Belgium before you received your residence permit.  
 
The information regarding a return visa, after being a long term resident in Belgium (but not for 
studies nor working) will be soon available on the website of the Immigration Office:  
FR: https://dofi.ibz.be/fr 

NL: https://dofi.ibz.be/nl 

REQUIRED DOCUMENTS  

☐ National passport with validity of at least 3 months / 15 months after the end of the planned journey 

☐ Completed and signed application form with 1 recent colour photograph (3.5x4.5 cm) 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 

☐ Proof of your unlimited stay in Belgium when you left (stay permit card B, C, D, F or F +). If stolen or 
lost, please provide a simple copy and an official declaration delivered at the police station 

☐ Proof of when you left Belgium (copy of all passport pages with immigration stamps) 

Important information:  

 The applicant has to submit his/her application by him/herself. 

 You can submit your application at the earliest 180 days before your planned visit. 

 The administrative and 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. 

 Additional documents, even if not featured in the list above, may be required by the 

Embassy. 

https://dofi.ibz.be/fr
https://dofi.ibz.be/nl
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
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วีซ่าเพือเดินทางกลบัไปอยู่ประเทศเบลเย่ียม 

ในกรณีทีท่า่นเคยอาศัยในประเทศเบลเยีย่ม และเดนิทางออกนอกประเทศและตอ้งการกลับเขา้มาอาศัยใน

ประเทศเบลเยีย่มอกีในขณะทีบ่ตัรประชาชนเบลเยีย่มของทา่นไดห้มดอายสุญูหายหรอืถกูขโมย หรอื ทา่น

เดนิทางออกนอกประเทศกอ่นทีจ่ะไดรั้บใบอนุญาตมิถี ิน่พ านักอาศัยในประเทศเบลเยยีม 

อยา่งไรกต็ามการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ประเภทเดนิทางกลับ ทา่นจะตอ้งเคยไดรั้บใบอนุญาตมถีิน่ทีพ่ านักอาศัย 

ในประเทศเบลเยีย่ม (ซึง่ตอ้งมใิชเ่พือ่จดุประสงคส์ าหรับการท างาน หรอื ศกึษาตอ่) และทา่นสามารถ

ตรวจสอบขอ้มลูเพิม่เตมิส าหรับการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ประเภทเดนิทางกลับ ไดท้ีเ่ว็บไซตส์ านักงานตรวจคน

เขา้เมอืง: https://dofi.ibz.be/en 

เอกสารประกอบค าร้องขอวซี่า 

☐ หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายบุงัคับใชอ้ย่างนอ้ยไม่ต า่กวา่ 3 เดอืนหรอื 15 เดอืนนับจากวันทีย่ืน่ค ารอ้ง(แลว้แตก่รณี) 

 

☐ แบบฟอรม์ค ารอ้งขอวซีา่ระยะสัน้ส าหรับประเทศเบลเยยีม (กรอกขอ้ความโดยสมบรูณ์พรอ้มลายเซ็น) พรอ้มตดิกาวรูป

ถา่ยปัจจบุนัขนาด 3.5x4.5 ซม. (รูปถา่ยส ีและพืน้หลงัสขีาวจ านวน 1 รูป) 
 
 http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

 ☐ เอกสารการเลอืกภาษา(เลอืกภาษาใดภาษาหนึง่ทีเ่ป็นภาษาราชการของประเทศเบลเยยีม)ส าหรับผลการพจิารณาวซีา่ 
 http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

☐ ส ำเนำหนา้หนังสอืเดนิทางหนา้รูปพรรณ 1 ฉบบั 

 

☐ หลกัฐานยนืยันถงึการพ านักอาศยัอยูใ่นประเทศเบลเยยีมโดยไม่ก าหนด(เชน่บตัร B, C, D, F หรอื F+) (ในกรณีที่

หลกัฐานดงักลา่วสญูหาย หรอืถกูขโมยทา่นสามารถยืน่ส าเนาและหลักฐานการแจง้ความจากต ารวจ (ตน้ฉบบ้พรอ้มส าเนา) 

มาแสดงตอ่เจา้หนา้ที)่ 
 
☐ หลกัฐานยนืยันการเดนิทางออกนอกประเทศเบลเยีย่ม (ทา่นสามารถยืน่ส าเนาตราประทับเขา้ออกประเทศจาก
ส านักงานตรวจคนเขา้เมอืงทีป่รากฎในหนังสอืเดนิทาง) 

 

หมำยเหต:ุ  

 ผูย้ืน่ค ารอ้งจะตอ้งมาท าการยืน่แฟ้มค ารอ้งดว้ยตนเองเทา่นัน้ 
 

 ผูย้ืน่ค ารอ้งสามารถยืน่ค ารอ้งขอสมัครวซีา่ลว่งหนา้ไดจ้นถงึ 180 วนัลว่งหนำ้กอ่นการเดนิทาง 

 

 หากวซีา่ถกูปฏเิสธผูย้ืน่ค ารอ้งไมส่ามารถเรยีกคนืคา่ธรรมเนยีมใดใดได ้

 

 หลงัจากยืน่ค ารอ้งแลว้ ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจุดประสงคก์ารเดนิทางไดห้ากมคีวามจ าเป็นใดใดทจีะตอ้ง

แกไ้ขจะท าไดโ้ดยการยืน่แฟ้มค ารอ้งขอวซีาฉบับใหมเ่ทา่นัน้ 

 
 สถานทตูฯมสีทิธทิีจ่ะเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิประกอบนอกเหนอืไปจากทีร่ะบไุวข้า้งตน้นี้ไดต้ามแตก่รณี  

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