TLSCONTACT VISA APPLICATION CENTRE - THAILAND
LIST OF DOCUMENTS
VISA FOR MARRIAGE IN BELGIUM WITH EU CITIZEN
(THE VISA IS A C-TYPE VISA)

"The third country national who travels to marry a citizen of the Union and the European Economic Area
(Iceland, Norway, Lichtenstein), Swiss nationals and non-sedentary Belgians who return, or the same
national who has returned, to Belgium after having stayed legally for more than 3 months in another State
of the Union must apply for a visa on the basis of Directive 2004/38/CR".
The applicant will have to demonstrate that he is the de facto partner of the Union citizen he is
accompanying or joining in Belgium.

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
☐ Proof that there is a Union citizen with the right to move and reside in the Union
☐ Proof that the Union citizen is going to a Union State other than the one of which he/she is a national,
or proof that he/she is already resident there
☐ Declaration of marriage, delivered by the city hall in Belgium, within 6 months prior to the visa
application + 1 copy
☐ Proof that the applicant is accompanying, or joining, that Union citizen
☐ Proof that applicant is a close family member or a distant family member of the Union citizen: both
partners need to provide a 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.)
1

Important information:




The applicant has to submit his/her application by him/herself.
Additional documents, even if not featured in the list above, may be required by the Embassy.
In case of foreign documents (e.g. marriage certificate), the translation must be done by translator
recognized by the Embassy after the legalization at Ministry of Foreign Affairs. Original documents
legalized 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







The applicant needs to do all legalizations of official documents through the Embassy before
submitting the visa application.
You should submit your application minimum 2 weeks before the foreseen travel date.
You can submit your application at the earliest 6 months before your planned visit.
Please note that the city hall in Belgium might require other documents upon your registration in
Belgium (Please contact the city hall for more information).
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:

FR : https://dofi.ibz.be/fr/themes/citoyens-de-lunion
NL: https://dofi.ibz.be/nl/themes/burger-van-de-eu
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ิ ในสหภาพยุโรป
วีซา่ เพือ
่ การสมรสในประเทศเบลเยียมกับผู ้ทีเ่ ป็ นสมาชก
่ “C”
(วีซา

ชนิดพิเศษ)

เอกสารประกอบคาร้องขอวีซ่า
ผู ้ยืน
่ คาร ้องทีจ
่ ะเดินทางไปสมรสกับผู ้ทีเ่ ป็ นสมาชิกของสหภาพและเขตเศรษฐกิจยุโรป (ไอซ์แลนด์ นอร์เวย์
ลิกเตนสไตน์) ชาวสวิสและชาวเบลเยีย
่ มทีก
่ ลับมายังเบลเยีย
่ มหลังจากพานักอยูต
่ ามกฎหมายในอีกรัฐหนึง่
ของสหภาพมาเป็ นเวลามากกว่า 3 เดือน จะต ้องยืน
่ ขอวีซา่ ประเภท Directive 2004/38/CR
ผู ้ยืน
่ คาร ้องจะต ้องแสดงหลักฐานแสดงความสัมพันธ์ทม
ี่ ต
ี อ
่ กันอย่างยาวนานมัน
่ คงกับผู ้ทีเ่ ป็ นสมาชิกของ
สหภาพยุโรปทีจ
่ ะมาพานักอยูใ่ นประเทศเบลเยีย
่ ม
เอกสารประกอบการยืน
่ คาร้อง

1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

หนังสือเดินทางจะต ้องมีอายุบงั คับใช ้อย่างน ้อยไม่ต่ากว่า 6 เดือนนับจากวันแรกทีเ่ ดินทางไปถึงพืน
้ ที่
เชงเก ้น
้ สาหรับประเทศเบลเยีย
แบบฟอร์มคาร ้องขอวีซา่ ระยะสัน
่ ม (กรอกข ้อความโดยสมบูรณ์พร ้อมลายเซ็น)
พร ้อมติดกาวรูปถ่ายปั จจุบน
ั ขนาด 3.5x4.5 ซม. (รูปถ่ายสี และพืน
้ หลังสีขาวจานวน 1 รูป)
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-anddocuments
เอกสารการเลือกภาษา (เลือกภาษาใดภาษาหนึง่ ทีเ่ ป็ นภาษาราชการของประเทศเบลเยีย
่ ม) สาหรับ
ผลการพิจารณาวีซา่
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-anddocuments
สาเนา หน ้าหนังสือเดินทางหน ้ารูปพรรณ 1 ฉบับ
ิ ในสหภาพยุโรป
หลักฐาน ยืนยันว่าบุคคลทีผ
่ ู ้ยืน
่ คาร ้องจะไปพานักอาศัยอยูด
่ ้วยเป็ นผูท
้ เี่ ป็นสมาชก
(เช่น สาเนา หน ้าหนังสือเดินทางหน ้ารูปพรรณ และ ใบอนุญาติพานักอาศัยในประเทศเบลเยีย
่ ม)
ิ ในสหภาพยุโรปได ้เดินทางไปยัง หรือ มีถน
หลักฐานทีแ
่ สดงว่าผู ้ทีเ่ ป็นสมาชก
ิ่ ทีอ
่ ยูพ
่ านักอาศัยใน
ั
ประเทศในสหภาพยุโรปทีม
่ ไิ ด้เป็นประเทศเจ้าของสญชาติ
ต ัวเอง
ต้นฉบ ับและสาเนา “หนังสือประกาศการสมรส” ออกโดย สานักทะเบียนท ้องถิน
่ หรือ คอมมูน ใน
้
่
ประเทศเบลเยีย
่ ม ต ้องมีอายุบงั คับใช 6 เดือนก่อนการยืน
่ คาร ้องขอวีซา
ิ ใน
หลักฐาน ยืนยันว่าผู ้ยืน
่ คาร ้องเดินทางไปพร ้อมกัน หรือเพือ
่ ไปอยูร่ ว่ มกันกับผู ้ทีเ่ ป็นสมาชก
สหภาพยุโรป

ิ ในสหภาพยุโรป ทัง้ สองฝ่ ายจะต ้อง
หลักฐาน แสดงว่าผู ้ยืน
่ คาร ้องเป็ นสมาชิกในครอบครัวของผู ้ทีเ่ ป็นสมาชก
ยืน
่ หลักฐานแสดงความสัมพันธ์ทม
ี่ ต
ี อ
่ กันอย่างยาวนานมัน
่ คง ,รูปภาพ,จดหมาย,ใบแจ ้งหนีค
้ า่ โทรศัพท์)อีเมล,
สาเนา การตรวจลงตราวีซา่ ทีเ่ คยได ้รับครัง้ ก่อน หนังสือยืนยันรับรองจากผู ้เป็ นมิตรสหายหรือบุคคลในครอบครัว,
และ อืน
่ ๆ
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หมายเหตุ:
1.

ผู ้ยืน
่ คาร ้องจะต ้องมาทาการยืน
่ แฟ้ มคาร ้องด ้วยตนเองเท่านัน
้

2.

ิ ธิท
สถานทูตฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเรียกร ้องขอเอกสารเพิม
่ เติมประกอบนอกเหนือไปจากทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้นได ้ตามแต่กรณี

3.

เอกสารฉบับแปลจาเป็ นต ้องแปลจากสานั กงานแปลทีไ่ ด ้ขึน
้ ทะเบียนจากทางสถานทูตฯเท่านัน
้ และหลังจากที่
ต ้นฉบับได ้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของท่านแล ้ว หลังจากนัน
้ ต ้นฉบับและคาแปลจะต ้องผ่าน
การประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตฯ พร ้อมชาระค่าธรรมเนียมนิตก
ิ รรมเป็ นเงินบาทในมูลค่าเทียบเท่า 20
ยูโร ต่อจานวนเอกสาร 1 ฉบับ

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-anddocuments
ผู ้ยืน
่ คาร ้องจาเป็ นต ้องทานัดล่วงหน ้าสาหรับการประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตฯ ท่านสามารถทานัดได ้ที่

https://appointment.diplomatie.be/Home/Index/df8bd39e-24f8-43c2-a1d2-d4765eb630c6
4.

ผู ้ยืน
่ คาร ้องขอวีซา่ ต ้องนาเอกสารทีจ
่ าเป็ น (เช่น หล ักฐานการสมรส เป็นต้น) เพือ
่ ขอประทับตรารับรองนิต ิ
กรรม ทีส
่ ถานทูตฯให ้เรียบร ้อย ก่อน ยืน
่ คาร ้องขอวีซา่

5.

ั
ผู ้ยืน
่ คาร ้องควรยืน
่ คาร ้องล่วงหน้าอย่างน้อย 2 สปดาห์
ก่อนกาหนดการเดินทาง

6.

ผู ้ยืน
่ คาร ้องสามารถยืน
่ คาร ้องขอวีซา่ ล่วงหน ้าได ้จนถึง 6 เดือนล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง

7.

หากวีซา่ ถูกปฏิเสธ ผู ้ยืน
่ คาร ้องไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมใดใดได ้

8.

หลังวันเดินทางถึงประเทศเบลเยีย
่ ม ท่านจาเป็ นต ้องมาติดต่อสานั กทะเบียนท ้องถิน
่ ในประเทศเบลเยีย
่ ม ซึง่ อาจ
ขอให ้แสดงเอกสารอย่างอืน
่ เพิม
่ เติม (โปรดติดต่อสานักทะเบียนท ้องถิน
่ สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติม)

9.

หลังจากยืน
่ คาร ้องแล ้ว ไม่สามารถเปลีย
่ นแปลงจุดประสงค์การเดินทางได ้ หากมีความจาเป็ นใดใดทีจ
่ ะต ้อง
แก ้ไข จะทาได ้โดยการยืน
่ แฟ้ มคาร ้องขอวีซา่ ฉบับใหม่เท่านัน
้

10.

สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับเอกสารประกอบ ระยะเวลาในการดาเนินการ การติดตามสถานะการยืน
่ คาร ้องขอวี
ซ่า กฎระเบียบ และข ้อมูลอืน
่ ๆเกีย
่ วกับการตรวจคนเข ้าเมือง ท่านสามารถตรวจสอบได ้ที่

FR :https://dofi.ibz.be/fr/themes/citoyens-de-lunion
NL: https://dofi.ibz.be/nl/themes/burger-van-de-eu
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