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TLSCONTACT VISA APPLICATION CENTRE - THAILAND 
 

LIST OF DOCUMENTS 

VISA FOR FAMILY REUNION FOR CHILDREN (ART 10 & 10BIS) 

(IN CASE THAT YOUR MOTHER OR FATHER TO BE JOINED IS NON-EU CITIZEN OR IN CASE THAT YOUR MOTHER OR 

FATHER TO BE JOINED IS SPOUSE OR PARTNER OF NON-EU CITIZEN) 

REQUIRED DOCUMENTS  

☐ National passport into which a visa can be affixed and which is valid for at least 12 months 

☐ Completed and signed national Belgian visa application form with 1 recent color 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 

 From your parent to be joined in Belgium 

☐ Copy of the residence permit (front + back): Belgian ID card, CIRE, CIE, A card, B, C, D, F or F+ 

☐ Copy of the residence permit (front + back) of his/her non-EU spouse/partner (if any): CIRE, CIE, A card, B, C, 
D, F or F+ 

☐ Proof of marriage or official cohabitation of your mother/father and non-EU spouse/partner (in case that your 
mother or father to be joined is spouse or partner of non-EU citizen) 

☐ Proof that the person being joined has sufficient accommodation: Copy of proof of ownership of a 
house/apartment or a copy of the rental contract. In case of a rental contract: this document has to be 
registered at the city hall in Belgium 

☐ Proof (at least last 12 months) that the person being joined has stable, regular and sufficient means of 
subsistence to meet his own needs and those of the members of his family and avoid them becoming a burden 
on the public authorities. In case there is only 1 child applying for family reunion, this proof has not to be 
provided. Please find more information on this subject via the following link: 

https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/regroupement-familial/moyens-de-subsistance-stables-reguliers-et-
suffisants 

https://dofi.ibz.be/nl/node/187 

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
https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/regroupement-familial/moyens-de-subsistance-stables-reguliers-et-suffisants
https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/regroupement-familial/moyens-de-subsistance-stables-reguliers-et-suffisants
https://dofi.ibz.be/nl/node/187
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☐ Proof that the health insurance (mutualiteit/mutualité) of the person being joined agrees to cover the risks in 
Belgium for the visa applicant. 

 From the visa applicant: 

☐ Copy of birth certificate, legalized by Ministry of Foreign Affairs of your country + translation done by a 
recognized translation office (see list on the website of the Embassy and remarks) + legalized by the Belgian 
Embassy 

☐ Copy of name change certificate (if any), legalized by Ministry of Foreign Affairs of your country + translation 
+ legalized by the Belgian Embassy 

☐ Proof of child custody 

- Certificate from the municipality or the court stating that the care of the child has been entrusted or 
transferred exclusively to mother or father to be joined in Belgium, legalized by Ministry of Foreign Affairs in 
your country + translation done by a recognized translation office (see list on the website of the Embassy and 
remarks) + legalized by the Belgian Embassy or 

- Written consent of the second parent giving the child custody to the one in Belgium done at the municipality, 
legalized by Ministry of Foreign Affairs in your country + translation done by a recognized translation office 
(see list on the website of the Embassy and remarks) + legalized by the Belgian Embassy or 

- Copy of death certificate of the second parent (if any), legalized by Ministry of Foreign Affairs of your country 
+ translation done by a recognized translation office (see list on the website of the Embassy and remarks) + 
legalized by the Belgian Embassy 

☐ Medical certificate (+1 copy) attesting that the applicant is not carrying any of the diseases which might 
endanger public health. The following form on the following webpage should be used: 

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

☐ Copy of Private travel insurance of the visa applicant, valid in Belgium and covering a minimum of 

30.000€ medical costs for a minimum period of 3 months. Please refer for the list of recognized local 
insurance companies via following link:  

 

 

 

 

 

 

 

 

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

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

2. Please make another set of copies (legible) of all documents mentioned above (front and back). 

Documents have to be arranged in the above order and submitted into 2 separated files.  

3. The translation must be done by translator recognized by the Embassy. Documents and translations 

must then be legalized by the Embassy. The equivalent in Baht of 20 Euros will be required for all 

legalizations.  

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 
 
The applicant needs to book an appointment in advance for legalizations via following website: 
https://appointment.diplomatie.be/Home/Index/df8bd39e-24f8-43c2-a1d2-d4765eb630c6  
 

4. The applicant needs to do all legalizations of official documents through the Embassy before 

submitting the visa application.  

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

6. The maximum age for children joining their parent is 18 years old.  

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

8. The visa fee is non-refundable if the visa is denied.  

9. 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.  

10. For more detailed information on supporting documents, processing times, tracking the progress of 

your visa application, legal background and other immigration related topics, please refer to the website 

of the Immigration Office of Belgium:  

https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/regroupement-familial 
 
https://dofi.ibz.be/nl/themes/faq/gezinshereniging 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
https://appointment.diplomatie.be/Home/Index/df8bd39e-24f8-43c2-a1d2-d4765eb630c6
https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/regroupement-familial
https://dofi.ibz.be/nl/themes/faq/gezinshereniging
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เอกสารประกอบค ารอ้งขอวซีา่ใหแ้กบ่ตุร เพือ่มาอยูร่ว่มกบับดิาหรอืมารดา 
ในประเทศเบลเยยีม (art, 10 & 10bis) 

 
(ในกรณีทีม่ารดาหรอืบดิา ไมไ่ดถ้อืสญัชาตใินสหภาพยุโรป) หรอื (ในกรณีทีม่ารดาหรอืบดิาเป็นคูส่มรส 

หรอื อาศยัอยูร่ว่มกนัฉนัทส์ามภีรยิา กบับุคคลทีไ่มไ่ดถ้อืสญัชาตใินสหภาพยโุรป)) 

เอกสารประกอบค าร้องขอวซี่า 

☐ หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายบุงัคับใชอ้ย่างนอ้ยไม่ต า่กวา่ 1 ปีนับจากวนัทีย่ืน่ค ารอ้ง 

 
☐ แบบฟอรม์ค ารอ้งขอวซีา่ระยะยาวส าหรับประเทศเบลเยยีม (กรอกขอ้ความโดยสมบรูณ์พรอ้มลายเซ็น) พรอ้มตดิ

กาวรูปถา่ยปัจจุบนัขนาด 3.5x4.5 ซม. (รูปถา่ยส ีและพืน้หลังสขีาวจ 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 าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางหนา้รูปพรรณ 1 ฉบบั  

 เอกสารของครอบครวัทีอ่าศยัในประเทศเบลเยยีม 

☐ ส าเนา(หนา้+หลงั)เอกสารแสดงถิน่ทีอ่ยู่ อาทเิชน่ บัตรประชาชนเบลเยยีม, บัตรประเภท, CIRE, CIE, A card, 

B, C, D, F or F+ 
 

☐ ส าเนาเอกสารแสดงถิน่ทีอ่ยูใ่นประเทศเบลเยยีม (ถา่ยหนา้+หลงั) ของคูส่มรสหรอืผูท้ีอ่าศยัอยูร่่วมกนัฉันทส์ามี
ภรยิาทีไ่ม่ไดถ้อืสญัชาตใินสหภาพยโุรป อาทเิชน่ : บัตร CIRE CIE, A, B, C, D, F, หรอื F+ 

 

☐ ส าเนาเอกสารทะเบยีนสมรส หรอืสญัญาการอยูร่่วมกนัฉันทส์ามภีรยิาอยา่งเป็นทางการของบดิาหรอืมารดา (ใน
กรณีทีม่ารดาหรอืบดิาเป็นคูส่มรส หรอือาศยัอยูร่่วมกนัฉันทส์ามภีรยิากบับคุคลทีไ่มไ่ดถ้อืสญัชาตใินสหภาพยโุรป) 
 

☐ หลกัฐานทีแ่สดงถงึทีพั่กอาศยัในประเทศเบลเยยีม (สญัญาเชา่ หรอืเอกสารแสดงกรรมสทิธิค์วามเป็นเจา้ของบา้น 

ในกรณีทีเ่ป็นสญัญาเชา่ เอกสารจะตอ้งมกีารรับรองโดยส านักทะเบยีนทอ้งถิน่จากประเทศเบลเยยีม)  

 

☐ เอกสารยนืยันรายไดป้ระจ าอยา่งนอ้ย 12 เดอืน อาทเิชน่ สลปิเงนิเดอืน 12 เดอืนลา่สดุ,เงนิชว่ยเหลอืครอบครัว,

ส าเนาหลักฐานแสดงรายไดส้ทุธปิระจ าปีหลงัช าระภาษีอากรส าหรับผูป้ระกอบการอสิระ กรณีทีม่บีตุรเพยีงคนเดยีวยืน่

ค ารอ้งขอวซีา่ประเภทนี ้ไมจ่ าเป็นตอ้งยืน่เอกสารตามขอ้นี ้ 

https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/regroupement-familial/moyens-de-subsistance-stables-reguliers-et-
suffisants 

https://dofi.ibz.be/nl/node/187 

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
https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/regroupement-familial/moyens-de-subsistance-stables-reguliers-et-suffisants
https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/regroupement-familial/moyens-de-subsistance-stables-reguliers-et-suffisants
https://dofi.ibz.be/nl/node/187
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☐ หนังสอืรับรองวา่ครอบครวัทีอ่าศยัในประเทศเบลเยยีม มปีระกนัสขุภาพ/ประกนัสงัคมในประเทศเบลเยยีม

ส าหรับตัวเอง รวมถงึคุม้ครองผูย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ดว้ย  

 เอกสารจากผูย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

☐ ส าเนา สตูบิตัรทีไ่ดรั้บการรับรองจากกระทรวงการตา่งประเทศของทา่นพรอ้มค าแปลโดยส านักงานแปลทีไ่ด ้

ลงทะเบยีนไวก้ับทางสถานทตู ทัง้นีเ้อกสารพรอ้มค าแปลตอ้งผา่นการประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูเบลเยยีม 
(กรุณาตรวจสอบรายชือ่ส านักงานแปลผ่านทางเว็ปไซดข์องสถานทตู และอา่นหมายเหตขุา้งลา่งนีโ้ดยละเอยีด)  
 

☐ ส าเนา หลกัฐานการเปลีย่นชือ่หรอืนามสกลุของผูย้ืน่ค ารอ้ง(ถา้ม)ี ซึง่ไดรั้บการรับรองอยา่งถกูตอ้งจากกระทรวง

การ ตา่งประเทศพรอ้มฉบับแปล ทัง้นีเ้อกสารพรอ้มค าแปลตอ้งผา่นการประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูเบลเยยีม 

 

 
☐ เอกสารแสดงอ านาจสทิธใินการปกครองดูแลบุตร  

 

 
 หนังสอืรับรองออกโดยเจา้พนักงานปกครองไทยประจ าส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ หรอืผูพ้พิากษาศาล เพือ่ยนืยัน 

สทิธใินการปกครองผูเ้ยาว ์หรอืโอนอ านาจการปกครองใหแ้กผู่ป้กครองอกีฝ่ายหนึง่ทีพ่ านักอาศัยอยู่ที ่

ประเทศเบลเยยีม ทีไ่ดรั้บการรับรองจากกระทรวงการตา่งประเทศของทา่น พรอ้มค าแปลโดยส านักงานแปลที ่
ไดล้งทะเบยีนไวก้ับทางสถานทตู ทัง้นีเ้อกสารพรอ้มค าแปลตอ้งผา่นการประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตู 

เบลเยยีม (กรุณาตรวจสอบส านักงานแปลผา่นทางเว็ปไซดข์องสถานทตู และอา่นหมายเหตขุา้งลา่งนีโ้ดย
ละเอยีด) หรอื  

 

 หนังสอืรับรองการยนิยอมใหส้ทิธแิละอ านาจในการปกครองดแูลบตุรเป็นของผูป้กครองอกีฝ่ายหนึง่ทีพ่ านัก 
อาศัยอยู่ทีป่ระเทศเบลเยยีม ทีไ่ดรั้บการรับรองจากกระทรวงการตา่งประเทศของทา่น พรอ้มค าแปลโดยส านัก 

งานแปลทีไ่ดล้งทะเบยีนไวก้บัทางสถานทตู ทัง้นีเ้อกสารพรอ้มค าแปลตอ้งผ่านการประทบัตรารับรองนติกิรรม 
ทีส่ถานทตูเบลเยยีม (กรุณาตรวจสอบส านักงานแปลผ่านทางเว็ปไซดข์องสถานทตู และอา่นหมายเหตุ
ขา้งลา่งนีโ้ดยละเอยีด) หรอื  

 

 ส าเนา มรณบตัร(กรณีทีบ่ดิาหรอืมารดา ฝ่ายทีม่ไิดอ้ยูใ่นประเทศเบลเยยีมถงึแกก่รรม) ซึง่ออกโดยเจา้ 

พนักงานปกครองไทยประจ าส านักทะเบยีนทอ้งถิน่นัน้ๆ ทีไ่ดรั้บการรับรองจากกระทรวงการตา่งประเทศของ
ทา่น พรอ้มค าแปลโดยส านักงานแปลทีไ่ดล้งทะเบยีนไวก้บัทางสถานทตู ทัง้นีเ้อกสารพรอ้มค าแปลตอ้งผ่าน

การประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูเบลเยยีม (กรุณาตรวจสอบส านักงานแปลผ่านทางเว็ปไซดข์อง

สถานทตู และอา่นหมายเหตขุา้งลา่งนีโ้ดยละเอยีด)  
  

 

☐ ตน้ฉบบัและส าเนา ใบรับรองแพทย ์เพือ่ยนืยันวา่บคุคลนัน้ไมเ่ป็นโรคทีอ่นัตรายและรา้ยแรง ทา่นสามารถพมิพ์

แบบฟอรม์ตามรายละเอยีดขา้งลา่งได ้ 

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

☐ ส าเนากรมธรรมป์ระกนัการเดนิทางซึง่มวีงเงนิคุม้ครองคา่รักษาพยาบาลอยา่งนอ้ย 30.000 ยโูรหรอืเทยีบเทา่เงนิ

บาท และมรีะยะการคุม้ครองอยา่งนอ้ย 3 เดอืน  

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

 

1. ผูย้ืน่ค ารอ้งจะตอ้งมาท าการยืน่แฟ้มค ารอ้งดว้ยตนเองเทา่นัน้  

2. แฟ้มค ารอ้งขอวซีา่จ าเป็นตอ้งยืน่เป็น 2 ชุด (แยกกนั) เรยีงตามล าดบัตามขา้งตน้  

3. เอกสารฉบบัแปลจ าเป็นตอ้งแปลจากส านักงานแปลทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนจากทางสถานทตูฯ เทา่นัน้ และหลงัจากที่

ตน้ฉบับไดรั้บการรับรองจากกระทรวงการตา่งประเทศของทา่นแลว้ หลงัจากนัน้ตน้ฉบับและค าแปลจะตอ้งผ่านการ

ประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูฯ พรอ้มช าระคา่ธรรมเนยีมนติกิรรมเป็นเงนิบาทในมลูคา่เทยีบเทา่ 20 ยโูร ตอ่

จ านวนเอกสาร 1 ฉบบั 

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

ผูย้ืน่ค ารอ้งจ าเป็นตอ้งท านัดลว่งหนา้ส าหรับการประทบัตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูฯ ทา่นสามารถท านัดไดท้ี ่

https://appointment.diplomatie.be/Home/Index/df8bd39e-24f8-43c2-a1d2-d4765eb630c6 

4. ผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ตอ้งน าเอกสารทีจ่ าเป็น(ขอ้11-14)เพือ่ขอประทบัตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูฯ ใหเ้รยีบรอ้ย 

กอ่นยืน่ขอวซีา่  

5. ยืน่ค ารอ้งสามารถยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ลว่งหนา้ไดจ้นถงึ 180 วนัลว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง  

6. ผูย้ืน่ค ารอ้งจ าเป็นตอ้งมอีายุไมเ่กนิ 18 ปีบรบิรูณ์ขึน้ไป  

7. สถานทตูฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเรยีกรอ้งขอเอกสารเพิม่เตมิประกอบนอกเหนอืไปจากทีร่ะบไุวข้า้งตน้ไดต้ามแตก่รณี 

8. หากวซีา่ถกูปฏเิสธ ผูย้ืน่ค ารอ้งไม่สามารถเรยีกคนืคา่ธรรมเนยีมวซีา่ได ้ 

9. หลงัจากยืน่ค ารอ้งแลว้ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจดุประสงคก์ารเดนิทางได ้หากมคีวามจ าเป็นใดใดทีจ่ะตอ้งแกไ้ข จะ

ท าไดโ้ดยการยืน่แฟ้มค ารอ้งขอวซีา่ฉบบัใหมเ่ทา่นัน้  

10. ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกบัเอกสารประกอบ ระยะเวลาในการด าเนนิการ การตดิตามสถานการณ์ยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

กฎระเบยีบ และขอ้มลูอืน่ๆเกีย่วกับการตรวจคนเขา้เมอืง ทา่นสามารถตรวจสอบไดท้ี ่ 

https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/regroupement-familial 
 
https://dofi.ibz.be/nl/themes/faq/gezinshereniging 

 

 
 

 

 

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
https://appointment.diplomatie.be/Home/Index/df8bd39e-24f8-43c2-a1d2-d4765eb630c6
https://dofi.ibz.be/fr/themes/faq/regroupement-familial
https://dofi.ibz.be/nl/themes/faq/gezinshereniging

