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.
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วีซ่าเพือเดินทางกลับไปอยู่ประเทศเบลเยี่ยม
ในกรณีทท
ี่ า่ นเคยอาศัยในประเทศเบลเยีย
่ ม และเดินทางออกนอกประเทศและต ้องการกลับเข ้ามาอาศัยใน
ประเทศเบลเยีย
่ มอีกในขณะทีบ
่ ต
ั รประชาชนเบลเยีย
่ มของท่านได ้หมดอายุสญ
ู หายหรือถูกขโมย หรือ ท่าน
เดินทางออกนอกประเทศก่อนทีจ
่ ะได ้รับใบอนุญาติมถ
ี น
ิ่ พานักอาศัยในประเทศเบลเยียม
อย่างไรก็ตามการยืน
่ คาร ้องขอวีซา่ ประเภทเดินทางกลับ ท่านจะต ้องเคยได ้รับใบอนุญาตมีถน
ิ่ ทีพ
่ านักอาศัย
ในประเทศเบลเยีย
่ ม (ซึง่ ต ้องมิใช่เพือ
่ จุดประสงค์สาหรับการทางาน หรือ ศึกษาต่อ) และท่านสามารถ
ตรวจสอบข ้อมูลเพิม
่ เติมสาหรับการยืน
่ คาร ้องขอวีซา่ ประเภทเดินทางกลับ ได ้ทีเ่ ว็บไซต์สานักงานตรวจคน
เข ้าเมือง: https://dofi.ibz.be/en

เอกสารประกอบคาร้องขอวีซ่า
☐ หนังสือเดินทางจะต ้องมีอายุบงั คับใช ้อย่างน ้อยไม่ตา่ กว่า 3 เดือนหรือ 15 เดือนนับจากวันทีย่ นื่ คาร ้อง(แล ้วแต่กรณี)
☐ แบบฟอร์มคาร ้องขอวีซา่ ระยะสัน้ สาหรับประเทศเบลเยียม (กรอกข ้อความโดยสมบูรณ์พร ้อมลายเซ็น) พร ้อมติดกาวรูป
ถ่ายปั 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)สาหรับผลการพิจารณาวีซา่
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents

☐ สำเนำหน ้าหนังสือเดินทางหน ้ารูปพรรณ 1 ฉบับ
☐ หลักฐานยืนยันถึงการพานักอาศัยอยูใ่ นประเทศเบลเยียมโดยไม่กาหนด(เช่นบัตร B, C, D, F หรือ F+) (ในกรณีท ี่
หลักฐานดังกล่าวสูญหาย หรือถูกขโมยท่านสามารถยืน
่ สาเนาและหลักฐานการแจ ้งความจากตารวจ (ต ้นฉบ ้บพร ้อมสาเนา)
มาแสดงต่อเจ ้าหน ้าที)่

☐ หลักฐานยืนยันการเดินทางออกนอกประเทศเบลเยีย่ ม (ท่านสามารถยืน่ สาเนาตราประทับเข ้าออกประเทศจาก
สานั กงานตรวจคนเข ้าเมืองทีป
่ รากฎในหนังสือเดินทาง)

หมำยเหตุ:


ผู ้ยืน
่ คาร ้องจะต ้องมาทาการยืน
่ แฟ้ มคาร ้องด ้วยตนเองเท่านัน
้



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



หากวีซา่ ถูกปฏิเสธผู ้ยืน
่ คาร ้องไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมใดใดได ้



หลังจากยืน
่ คาร ้องแล ้ว ไม่สามารถเปลีย
่ นแปลงจุดประสงค์การเดินทางได ้หากมีความจาเป็ นใดใดทีจะต ้อง
แก ้ไขจะทาได ้โดยการยืน
่ แฟ้ มคาร ้องขอวีซาฉบับใหม่เท่านัน
้



ิ ธิทจ
สถานทูตฯมีสท
ี่ ะเรียกขอเอกสารเพิม
่ เติมประกอบนอกเหนือไปจากทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้นนี้ได ้ตามแต่กรณี
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