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TLSCONTACT VISA APPLICATION CENTRE - THAILAND 
 

LIST OF DOCUMENTS 

VISA FOR FOR MARRIAGE IN BELGIUM WITH BELGIAN OR NON-EU CITIZEN 

(THE VISA IS A C-TYPE VISA) 

REQUIRED DOCUMENTS  

☐ National passport into which a visa can be affixed and which is valid for at least 6 months from the date 

of the first entry in the Schengen area. 

☐ 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 partner to be joined in Belgium  

☐ Declaration of marriage, delivered by the city hall in Belgium, within 6 months prior to the visa 
application + 1 copy 

☐ Original of guarantee letter “3bis” issued by the city hall in Belgium + 1copy (this document can be 
replaced by nr 11) 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 residence permit (front + back) : Belgian ID card, CIRE, CIE, A card, B, C, D, F or F+ 

☐ 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 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.  

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/sites/default/files/2021-05/Prise_en_charge_3bis_1.pdf
https://dofi.ibz.be/sites/default/files/2021-05/Tenlasteneming_3bis_0.pdf
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☐ Proof that the person being joined holds health insurance covering the risks in Belgium for himself or 
herself (mutualiteit/mutualité) 

 From the visa applicant: 

☐ The documents indicating that you have sufficient personal means of subsistence: copy of updated 
bank statement/bank book or proof of your profession and copy of recent pay slips etc. (this document 
can be replaced by nr 6) 

☐ Copy of birth certificate, in case the document is not issued by the Belgian authorities: legalized by 
Ministry of Foreign Affairs of the issuing country + translation done by a recognized translation office (see 
list on the website of the Embassy + remarks) + legalized by the Belgian Embassy 

or proof that the applicant is over 21 years, if the person to be joined is a third-country national  

or proof that the applicant is over 18 years, if the person to be joined is Belgian 

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

☐ Certificate attesting to the lack of any convictions for crimes or offences under common law (+1 copy). 
The certificate has to be legalized by the Ministry of Foreign Affairs of the issuing country and the Belgian 
Embassy. In case the applicant needs an introduction letter from the embassy to obtain this certificate 
from the Office of the Royal Thai Police (for Thailand only), she/he can obtain this introduction letter from 
the embassy by bringing your passport or a copy of your passport. 

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 

 From both partner: 

☐ Proof of stable and permanent character of your relationship (photographs, letters, mails, telephone 
bills, money transfers, copies of previous visas and immigration stamps, signed declarations of 
friends and relatives, proof of holidays together, etc.) 

 

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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Important information:  

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

 

 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. 

 

 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 Euro will be required for all legalizations. 

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

 

 Minimum age of both partners must be 21 years old if the person to be joined is a third-country national or over 18 years 

old, if the person to be joined is Belgian. 

 

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

 

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

 

 You can submit your application at the earliest 180 days and at the latest 2 weeks before your planned visit 

 The type of visa is a C-type visa (short stay). Once the cohabitation is registered in Belgium the applicant will receive a 

Belgian residence card with which he/she can stay in Belgium; 

 

 The type of visa is a C-type visa (short stay). Once the marriage is registered in Belgium the applicant can receive a 

Belgian residence card with which he/she can stay in Belgium; 

 The type of visa that we issue for marriage is a type C/Schengen visa. In general, for type C/Schengen visa, a return flight 

ticket is required. However, as an exception, for marriage in Belgium, a one-way flight ticket is sufficient for the Belgian 

authorities. As all airlines staff members are not always aware of this exception, if you have bought/want to buy a one-

way flight ticket, we advise you to take contact with the airline before departure and check if they will let you board the 

aircraft. 

 

 The non EU-citizen has to prove that he/she is officially living in Belgium since more than 1 year. 

 

 Please note that the city hall in Belgium might require your original birth certificate (legalized by Ministry of Foreign 

Affairs of your country and by the Embassy of Belgium and translation in the language of the city hall, legalized by the 

Embassy of Belgium) upon your registration in Belgium. 

 

 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. 

 

 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/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/visa-en-vue-de-se-

marier-ou-de-cohabiter 

 

https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/visum-met-het-oog-

op-huwelijk 

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/visa-en-vue-de-se-marier-ou-de-cohabiter
https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/visa-en-vue-de-se-marier-ou-de-cohabiter
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/visum-met-het-oog-op-huwelijk
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/visum-met-het-oog-op-huwelijk
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วซีา่เพือ่การสมรสในประเทศเบลเยยีมกบัผูท้ ีถ่อืสญัชาตเิบลเยยีม หรอื กบัผูท้ ี่
มไิดเ้ป็นสมาชกิในสหภาพยโุรป 

 

(วซีา่ “C” ชนดิพเิศษ) 

 

เอกสารประกอบค าร้องขอวซี่า 

☐ หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายบุงัคับใชอ้ย่างนอ้ยไม่ต า่กวา่ 6 เดอืนนับจากวนัแรกทีเ่ดนิทางไปถงึพืน้ทีเ่ชงเกน้ 

 
☐ 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 าเนาหนา้หนังสอืเดนิทางหนา้รูปพรรณ 1 ฉบบั  
 

 เอกสารจากฝ่ายทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศเบลเยยีม 

☐ ตน้ฉบบัและส าเนา “หนังสอืประกาศการสมรส” ออกโดยส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ หรอืคอมมนูในประเทศเบลเยยีม 

ตอ้งมอีายุบงัคบัใช ้6 เดอืนกอ่นการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่  
 

☐ ตน้ฉบบัและส าเนา “หนังสอืค ้าประกนั” แบบฟอรม์ “3 บซิ” ออกโดยส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ หรอืคอมมนูในประเทศ

เบลเยยีม (สามารถใชเ้อกสารในขอ้ที ่11 แทนได)้ เอกสารฉบบันีม้อีาย ุ6 เดอืนนับจนถงึวนัทีย่ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 
 
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 
 

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

B, C, D, F or F+ 

 

☐ หลกัฐานทีแ่สดงถงึทีพั่กอาศยัในประเทศเบลเยยีม (สญัญาเชา่ หรอื เอกสารแสดงกรรมสทิธิค์วามเป็นเจา้ของบา้น 

ในกรณีทีเ่ป็นสญัญาเชา่ เอกสารจะตอ้งมกีารรับรองโดยส านักทะเบยีนทอ้งถิน่จากประเทศเบลเยยีม)  

 

☐ เอกสารยนืยันรายไดป้ระจ าของผูค้ ้าประกนั (สลปิเงนิเดอืน 3 เดอืนลา่สดุ, เงนิชว่ยเหลอืครอบครัว, ส าเนาหลักฐาน

แสดงรายไดส้ทุธปิระจ าปีหลงัช าระภาษีอากรส าหรับผูป้ระกอบการอสิระ)  

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

 

 เอกสารจากผูย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

☐ หลกัฐานยนืยันสถานภาพทางการเงนิ/หลักทรัพยส์ว่นบคุคล (สมดุบญัชเีงนิฝากพรอ้มส าเนา 1 ฉบับ หรอื รายการ

บญัชเีงนิฝากธนาคาร หรอื หลักฐานการจา้งงาน และสลปิเงนิเดอืน 3 เดอืนสดุทา้ย เป็นตน้) (สามารถใชเ้อกสารในขอ้ 

6 แทนได)้  

 

☐ ส าเนา สตูบิตัร ทั่ไดรั้บการรับรองจากกระทรวงการตา่งประเทศของทา่น พรอ้มค าแปลโดยส านักงานแปลทีไ่ด ้
ลงทะเบยีนไวก้ับทางสถานทตู ทัง้นีเ้อกสารพรอ้มค าแปลตอ้งผา่นการประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูเบลเยีย่ม 
(กรุณาตรวจสอบรายชือ่ส านักงานแปลผ่านทางเว็บไซตข์องสถานทตู และอา่นหมายเหตขุา้งลา่งนีโ้ดยละเอยีด)  

หรอื หลกัฐานวา่ผูย้ืน่ค ารอ้งมอีาย ุ21 ปีขึน้ไปในกรณีทีคู่ส่มรสฝ่ายเบลเยีย่มถอืสญัชาตอิืน่ทีม่ใิชป่ระเทศในสหภาพ

ยโุรป 
หรอื อาย ุ18 ปีขึน้ไปในกรณีทีคู่ส่มรสฝ่ายเบลเยีย่มถอืสญัชาตเิบลเยีย่ม 

 

☐ ส าเนาหลักฐานการเปลีย่นชือ่หรอืนามสกลุของผูย้ืน่ค ารอ้ง(ถา้ม)ี ซึง่ไดรั้บการรับรองอย่างถกูตอ้งจากกระทรวงการ 

ตา่งประเทศ พรอ้มฉบับแปล ทัง้นีเ้อกสารพรอ้มค าแปลตอ้งผ่านการประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูเบลเยยีม  

 

☐ ตน้ฉบบัและส าเนา ใบรับรองแพทยเ์พือ่ยนืยันวา่บคุคลนัน้ไมเ่ป็นโรคทีอ่นัตรายและรา้ยแรง ทา่นสามารถพมิพ์

แบบฟอรม์ตามรายละเอยีดขา้งลา่งได ้ 

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

☐ ตน้ฉบบัและส าเนา หนังสอืรับรองความประพฤต ิหรอืหนังสอืรับรองการสอบประวตัอิาชญากร ซึง่ไดรั้บการรับรอง

จากกระทรวงการตา่งประเทศและผ่านการประทบัตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูเบลเยีย่ม  

(กรุณายืน่หนังสอืเดนิทาง หรอืส าเนาทีส่ถานทตูกอ่น เพือ่ขอรับหนังสอืน าใชใ้นการยืน่ค ารอ้งขอหนังสอืรับรองการสอบ
ประวตัอิาชญากรจากส านักงานต ารวจแหง่ชาต)ิ 

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 

 

 เอกสารจากท ัง้สองฝ่าย 
 

☐ หลกัฐานแสดงความสมัพันธท์ีม่ตีอ่กนัอยา่งยาวนานมั่นคง(รูปภาพ,จดหมาย,ใบแจง้หนีค้า่โทรศพัท,์อเีมล, ส าเนา 

การตรวจลงตราวซีา่ทีเ่คยไดรั้บครัง้กอ่น,หนังสอืยนืยันรับรองจากผูเ้ป็นมติรสหายหรอืบคุคลในครอบครัว และอืน่ๆ)  
 

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:ุ   

 ผูย้ืน่ค ารอ้งจะตอ้งมาท าการยืน่แฟ้มค ารอ้งดว้ยตนเองเทา่นัน้  

 
 แฟ้มค ารอ้งขอวซีา่เพือ่การสมรสในประเทศเบลเยยีม จ าเป็นตอ้งจัดเรยีงเอกสารใหเ้ป็น 2 ชุดแยกกนั และเรยีงตามล าดับ

ตามขา้งตน้ทีร่ะบไุว ้ 

 
 เอกสารฉบบัแปลจ าเป็นตอ้งแปลจากส านักงานแปลทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนจากทางสถานทตูฯ เทา่นัน้ และเอกสารพรอ้มค าแปล

ตอ้งผา่นการประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูฯ พรอ้มช าระคา่ธรรมเนยีมนติกิรรมเป็นเงนิบาท ในมลูคา่เทยีบเทา่ 20 ยู

โร ตอ่จ านวนเอกสาร 1 ฉบับ  
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents 

 
 ในการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่เพือ่การสมรสในประเทศเบลเยีย่ม คูส่มรสทัง้ 2 ฝ่ายจ าเป็นตอ้งมอีาย ุ21 ปีขึน้ไปในกรณีทีคู่ส่มรส

ฝ่ายเบลเยีย่มถอืสญัชาตอิืน่ทีม่ใิชป่ระเทศในสหภาพยโุรป และอาย ุ18 ปีขึน้ไปในกรณีทีคู่ส่มรสฝ่ายเบลเยีย่มถอืสญัชาติ

เบลเยีย่ม 

 
 สถานทตูฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเรยีกรอ้งขอเอกสารเพิม่เตมิประกอบนอกเหนอืไปจากทีร่ะบไุวข้า้งตน้ไดต้ามแตก่รณี  

 
 หากวซีา่ถกูปฏเิสธ ผูย้ืน่ค ารอ้งไมส่ามารถเรยีกคนืคา่ธรรมเนยีมได ้ 

 
 ผูย้ืน่ค ารอ้งสามารถยืน่ค ารอ้งขอสมัครวซีา่ลว่งหนา้ไดอ้ยา่งนอ้ย สปัดาห ์2จนถงึจนถงึ 180 วนัลว่งหนา้ กอ่นการ

เดนิทาง  

 
 วซีา่เพือ่การสมรสในประเทศเบลเยยีมจัดอยูใ่นประเภทวซีา่ระยะสัน้ หลงัจากทีม่กีารจดทะเบยีนสมรสทีป่ระเทศเบลเยยีม

แลว้ ผูย้ืน่ค ารอ้งจะไดรั้บใบอนุญาตมถีิน่ทีพ่ านักภายใน ประเทศเบลเยยีม  

 
 วซีา่เพือ่การสมรสจัดอยูใ่นประเภทวซีา่ระยะสัน้ ซึง่โดยปกตหิลกัฐานการจองตัว๋เครือ่งบนิไป-กลับนัน้จ าเป็นส าหรับวซีา่

ระยะสัน้ อย่างไรก็ตามวซีา่ประเภทนีไ้ดรั้บการยกเวน้ใหส้ามารถแสดงหลักฐาน การจองตั๋วเดนิทางเทีย่วเดยีวได ้เพือ่

ป้องกนัมใิหเ้กดิความไม่สะดวกในการเดนิทาง ทา่นควรตดิตอ่กบัสายการบนิกอ่นการเดนิทาง  

 
 ผูท้ีพ่ านักอยูใ่นประเทศเบลเยยีมหากมไิดเ้ป็นสมาชกิในสหภาพยโุรป จ าตอ้งอาศยัอยูใ่นประเทศเบลเยยีมอย่างถกูตอ้งตาม

กฏหมายมากกวา่ 1 ปี  

 
 หลงัวนัเดนิทางถงึประเทศเบลเยีย่ม ทา่นจ าเป็นตอ้งมาตดิตอ่ส านักทะเบยีนทอ้งถิน่ในประเทศเบลเยยีม ซึง่อาจขอให ้

แสดงสตูบิตัร(ซึง่ผา่นการรับรองจากกระทรวงตา่งประเทศและจากสถานทตูเบลเยยีม พรอ้มเอกสารฉบับแปลเป็นภาษา

ราชการประจ าถิน่ทีพ่ านักของผูท้ีอ่าศยัอยูใ่นประเทศเบลเยยีม ทีผ่่านการรับรองจากสถานทตูเบลเยยีม) 

 
 หลงัจากยืน่ค ารอ้งแลว้ ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจุดประสงคก์ารเดนิทางได ้รวมทัง้อายบุงัคบัใชข้องวซีา่ทีอ่นุมัตอิอกใหแ้ลว้ 

ยอ่มไม่สามารถตอ่อายุ หรอืยดืก าหนดระยะเวลาออกไปไดอ้กี หากมคีวามจ าเป็นใดๆทีจ่ะตอ้งแกไ้ขทัง้ 2 ประการ จะท าได ้

โดยการยืน่ค ารอ้งขอรับการตรวจลงตราฉบบัใหมเ่ทา่นัน้ 

 
 ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับเอกสาร ระยะเวลาในการด าเนนิการการตดิตามสถานะการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ขอ้มูลอืน่ๆ 

เกีย่วกบัการตรวจคนเขา้เมอืง ทา่นสามารถตรวจสอบไดท้ี ่ 

https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/visa-en-vue-de-se-

marier-ou-de-cohabiter 

https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/visum-met-het-oog-

op-huwelijk 

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/visa-en-vue-de-se-marier-ou-de-cohabiter
https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/visa-en-vue-de-se-marier-ou-de-cohabiter
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/visum-met-het-oog-op-huwelijk
https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-familial/visum-met-het-oog-op-huwelijk
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