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TLSCONTACT VISA APPLICATION CENTRE - THAILAND 
 

LIST OF DOCUMENTS 

TOURIST 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 

☐ Full detailed itinerary 

☐ Copy of Hotel reservation for the total duration of the stay in Belgium and in other countries in 
Schengen 

☐ 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 sufficient personal financial means :  copy of updated bankbook or updated bank statement 
and copy of payslips for the last three months. 

 

DOCUMENTS FOR THE MINOR(S) 

☐ Copy of Birth certificate 

☐ Copy of Consent of both parents, issued by City Hall 

 

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

 ☐ Copy of ticket reservation 

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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วีซ่าเพ่ือการท่องเท่ียว  

เอกสารประกอบค าร้องขอวซี่า 

☐ หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายบุงัคับใช ้อยา่งนอ้ยไม่ต า่กวา่ 3 เดอืนนับจากวนัเดนิทางกลับ  

☐ แบบฟอรม์ค ารอ้งขอวซีา่ระยะสัน้ส าหรับประเทศเบลเยยีม (กรอกขอ้ความโดยสมบรูณ์พรอ้มลายเซ็น) พรอ้มตดิกาว

รูปถา่ยปัจจบุนัขนาด 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 าหรับผลการ

พจิารณาวซีา่  
 
 

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

☐ ส ำเนำหนา้หนังสอืเดนิทางหนา้รูปพรรณ 1 ฉบบั  

☐ โปรแกรมการเดนิทางอยา่งละเอยีด  

☐ ส ำเนำหลักฐานการจองสถานทีพั่กตลอดระยะเวลาทีพ่ านักในประเทศเบลเยยีมและประเทศอืน่ๆในประเทศสมาชกิ
เขตเชงเกน้  

 

☐ หนังสอืรับรองการท างานจากนายจา้งหรอืบรษัิท ระบเุงนิเดอืนและจ านวนวนัในการลา หรอื  

☐ ส ำเนำใบจดทะเบยีนการคา้หรอื หนังสอืรายการผูถ้อืหุน้ของบรษัิท หรอื 

☐ หนังสอืรับรองจากสถาบนัการศกึษาซึง่ระบคุ าอนุญาตใหเ้ดนิทางและก าหนดระยะเวลาทีไ่ดพั้กผ่อน  

(ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค ารอ้งเป็นนักเรยีน-นักศกึษา) 

☐ หลกัฐานยนืยันสถานภาพการเงนิ/หลกัทรัพยส์ว่นบคุคล (สมดุบัญชเีงนิฝากพรอ้มส าเนา 1 ฉบบั หรอืรายการบัญชี

เงนิฝากธนาคาร และ สลปิเงนิเดอืน 3 เดอืนสดุทา้ย) 

ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค ำรอ้งยงัเป็นผูเ้ยำวท์ ีอ่ำยตุ ำ่กวำ่ 18 ปี 

☐ ส ำเนำสตูบิตัร  

☐ ส ำเนำหนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดาออกโดยส านักทะเบยีนหรอืส านักงาน
เขต  
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ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค ำรอ้งมสีญัชำตอิืน่ (นอกเหนอืจำกสญัชำตไิทย) 

☐ ส ำเนำใบส าคญัถิน่ทีอ่ยู ่หรอื วซีา่ประเภทบคุคลอยูช่ัว่คราว จะตอ้งมอีายบุงัคับใชอ้ยา่งนอ้ยไม่ต า่กวา่ 3 เดอืนนับ
จากวนัเดนิทางกลบั หรอื ส าเนา บตัรประจ าตวัคนตา่งดา้วทีม่ถี ิน่ทีอ่ยูภ่ายในราชอาณาจักรไทย ทีจ่ะตอ้งมอีายุบงัคับใช ้

จนถงึวนัสดุทา้ยของการเดนิทาง 
 

☐ ส ำเนำวซีา่อนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้-ออกภายในประเทศไทยทีจ่ะตอ้งมอีายุบงัคับใชอ้ยา่งนอ้ยไม่ต า่กวา่ 3 เดอืนนับ
จากวนัเดนิทางกลบั 
 

เอกสำรอืน่ๆ 
☐ ส ำเนำกรมธรรมป์ระกนัการเดนิทางครอบคลมุประเทศเบลเยยีม และประเทศอืน่ๆใน “เชงเกน้” ซึง่มวีงเงนิคุม้ครอง

คา่รักษาพยาบาลอย่างนอ้ย 30.000 ยโูรหรอืเทยีบเทา่เงนิบาท สามารถตรวจสอบรายชือ่บรษัิทประกนัทีไ่ดรั้บการ

ยอมรับจากสถานทตู ตามเว็บไซตข์า้งลา่งนี้  
 

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

 ☐ ส ำเนำหลักฐานการจองตั๋วเครือ่งบนิ ระบวุนัเดนิทางไป-กลบั  

 

หมำยเหต:ุ  

 การยืน่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ทีม่ตีราประทับการเดนิทางเขา้ออกประเทศอืน่ๆ เพือ่ประกอบในการยืน่ค ารอ้ง
ขอวซีา่อาจเป็นประโยชน์ตอ่การพจิารณา  

 

 สถานทตูฯมสีทิธทิีจ่ะเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิประกอบนอกเหนอืไปจากทีร่ะบไุวข้า้งตน้นี้ไดต้ามแตก่รณี  

 

 ผูย้ืน่ค ารอ้งควรจะยืน่ค ารอ้งลว่งหนำ้อยำ่งนอ้ย 2 สปัดำห ์กอ่นก าหนดการเดนิทาง  

 

 ผูย้ืน่ค ารอ้งสามารถยืน่ค ารอ้งขอสมัครวซีา่ลว่งหนา้ไดจ้นถงึ 180 วนัลว่งหนำ้กอ่นการเดนิทาง  

 

 ในกรณีทีว่ซีา่ถกูปฏเิสธ ผูย้ืน่ค ารอ้งจะไม่สามารถเรยีกคนืคา่ธรรมเนยีมได ้

 

 หลงัจากยืน่ค ารอ้งแลว้ ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจุดประสงคก์ารเดนิทางได ้รวมทัง้อายบุงัคบัใชข้องวซีา่ที่

อนุมัตอิอกใหแ้ลว้ ยอ่มไมส่ามารถตอ่อายุ หรอืยดืก าหนดระยะเวลาออกไปไดอ้กี หากมคีวามจ าเป็นใดๆ ที่
จะตอ้งแกไ้ขทัง้ 2 ประการ จะท าไดโ้ดยการยืน่ค ารอ้งขอรับการตรวจลงตราฉบบัใหมเ่ทา่นัน้  
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