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12. FAMILY REUNION WITH NON-EU SPOUSE (Art. 10&10bis)

Required documents:
1.
2.

3.

National passport into which a visa can be affixed and which is valid for more than 12 months
Completed and signed national Belgian visa application form with 1 recent color photograph (5x3cm)
with white background glued on the application form
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
Copy of proof of payment of the contribution covering administrative costs.

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/news/Pages/Contribution%20covering%20administrative%20
costs%20of%20an%20application.aspx
4.

5.

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

A) From Non-EU Spouse, residing in Belgium
6.
7.

8.

Copy of the residence permit (front + back) : 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 registered copy of the rental contract. In case of a rental contract: this document
has to be registered at the local municipality in Belgium
Proof (at least the last six 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. Please find more information on this subject via the
following link:

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Regroupement_familial/Les%20
moyens%20de%20subsistance%20stables,%20r%C3%A9guliers%20et%20suffisants.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/Stabiele,%20r
egelmatige%20en%20voldoende%20bestaansmiddelen.aspx
9.

Proof that the health insurance (mutualiteit/mutualité) of the person being joined agrees to cover
the risks in Belgium for the visa applicant.

B) From both spouses
10.

Proof of marriage: copy of marriage certificate and copy of marriage registration (in Thailand,
you will receive both documents), 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

C) From the visa applicant
11.

12.

13.

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 done by a recognized translation office (see list on the website of the Embassy and remarks)
+ legalized by the Belgian Embassy
Copy of divorce certificate (in case of previous marriage), 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

14.

15.

16.

17.

Copy of death certificate of your previous spouse / partner (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
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 coming at the embassy and bringing your passport or a copy of
your passport. See the following webpage:
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 (This document does not have to be provided
in case the spouse in Belgium can prove that you will be registered on his/her health insurance in
Belgium).
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

Remarks:
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-anddocuments
4.
The applicant needs to do all legalizations of official documents through the Embassy before
submitting the visa application.
5.
Minimum age of both spouses must be 21 years old.
6.
You should submit your application minimum 30 days before the foreseen travel date.
7.
You can submit your application at the earliest three months before your planned visit.
8.
Additional documents, even if not featured in the list above, may be required by the Embassy.
9.
The administrative fee and visa fee are non-refundable if the visa is denied.
10. 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.
11. More information about scheduling an appointment can be obtained from website of
http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/ or call +66 2 118 7002
12. The applicant has the choice in case of an incomplete file to either take the file back and
introduce a complete file on a later day or introduce the incomplete file with the possibility of
completing the application within the next 7 days, before it will be processed by the embassy
the way it is. Otherwise, the decision will be made based on incomplete file.
13. 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/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Regroupement_familial/Les_docu
ments_justificatifs_a_produire_pour_un_regroupement_familial.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/De_document
en_die_in_het_kader_van_een_gezinshereniging_moeten_worden_voorgelegd.aspx
Embassy of Belgium: 16th Fl, Sathorn Square, 98 North Sathorn Road, Silom, Bangrak, Bangkok 10500
Tel: 02-108.1800, Fax: 02-108.1807
E-Mail : Bangkok.visa@diplobel.fed.be
Website: http://diplomatie.belgium.be/thailand/

12/04/2019

ั
ั
่ เพือ
12. วีซา
่ ติดตามคูส
่ มรสทีไ่ ม่ได้ถอ
ื สญชาติ
ในสหภาพยุโรปเพือ
่ ไปอาศยในประเทศเบลเยี
ย
่ ม
(Art. 10&10bis)
เอกสารประกอบการยืน
่ คาร้อง
1.
2.

3.

4.
5.

หนังสือเดินทางจะต ้องมีอายุบังคับใช ้อย่างน ้อยไม่ตา่ กว่า 1 ปี นับจากวันทีย
่ น
ื่ คาร ้อง
แบบฟอร์มคาร ้องขอวีซา่ ระยะยาวสาหรับประเทศเบลเยีย
่ ม (กรอกข ้อความโดยสมบูรณ์พร ้อมลายเซ็น)
พร ้อมติดกาวรูปถ่ายปั จจุบน
ั ขนาด 5x3 ซม. (รูปถ่ายสี และพืน
้ หลังสีขาวจานวน 1 รูป)
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
สาเนา หลักฐานการโอนเงินค่าธรรมเนียมพิเศษไปยังแผนกตรวจคนเข ้าเมือง กระทรวงการมหาดไทยเบลเยีย
่ ม
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/EN/news/Pages/Contribution%20covering%20administrative%20costs%20o
f%20an%20application.aspx
เอกสารการเลือกภาษา (เลือกภาษาใดภาษาหนึง่ ทีเ่ ป็ นภาษาราชการของประเทศเบลเยีย
่ ม)สาหรับผลการพิจารณาวีซา่
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
สาเนา หน ้าหนังสือเดินทางหน ้ารูปพรรณ 1 ฉบับ

ั
ั
เอ) เอกสารของคูส
่ มรสทีไ่ ม่ได้ถอ
ื สญชาติ
ในสหภาพยุโรป (ทีอ
่ าศยอยู
ใ่ นประเทศเบลเยีย
่ ม)
6.
7.
8.

9.

สาเนาเอกสารแสดงถิน
่ ทีอ
่ ยูใ่ นประเทศเบลเยีย
่ ม (ถ่ายหน ้า+หลัง) อาทิเช่น บัตร CIRE, CIE, A, B, C, D, F, หรือ F+
หลักฐานทีแ
่ สดงถึงทีพ
่ ักอาศัยในประเทศเบลเยีย
่ ม (สัญญาเช่า หรือ เอกสารแสดงกรรมสิทธิค
์ วามเป็ นเจ ้าของบ ้าน
ในกรณีทเี่ ป็ นสัญญาเช่า เอกสารจะต ้องมีการรับรองโดยสานั กทะเบียนท ้องถิน
่ จากประเทศเบลเยีย
่ ม)
เอกสารยืนยันรายได ้ประจาอย่างน ้อย 6 เดือน อาทิเช่น สลิปเงินเดือน 6 เดือนสุดท ้าย เงินช่วยเหลือครอบครัว
สาเนาหลักฐานแสดงรายได ้สุทธิประจาปี หลังชาระภาษี อากรสาหรับผู ้ประกอบการอิสระ)
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Regroupement_familial/Les%20moyens%
20de%20subsistance%20stables,%20r%C3%A9guliers%20et%20suffisants.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/Stabiele,%20regelmatig
e%20en%20voldoende%20bestaansmiddelen.aspx
หนังสือรับรองว่าคูส
่ มรสทีอ
่ าศัยอยูใ่ นประเทศเบลเยีย
่ ม
่ ด้วย
มีประกันสุขภาพ/ประกันสังคมในประเทศเบลเยีย
่ มสาหรับตัวเอง รวมถึงคุม
้ ครองผูย
้ น
ื่ คาร้องขอวีซา

บี ) เอกสารจากคูส
่ มรสทงสองฝ
ั้
่ าย
10.

หล ักฐานการสมรส : ”สาเนาใบสาค ัญการสมรส” และ “สาเนาทะเบียนการสมรส (หากท่านทาการจดทะเบียน
สมรสในประเทศไทย ท่านจะได ้รับเอกสารดังกล่าวทัง้ สองฉบับ)ทีไ่ ด ้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของท่าน
พร ้อมคาแปลโดยสานักงานแปลทีไ่ ด ้ลงทะเบียนไว ้กับทางสถานทูต ทัง้ นีเ้ อกสารพร ้อมคาแปลต ้องผ่านการประทับตรา
่ สานักงานแปลผ่านทางเวปไซด์ของสถานทูต และอ่าน
รับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตเบลเยีย
่ ม (กรุณาตรวจสอบรายชือ
หมายเหตุข ้างล่างนีโ้ ดยละเอียด)

่
ซี) เอกสารจากผูย
้ น
ื่ คาร้องขอวีซา
11.

12.

13.

สาเนา สูตบ
ิ ต
ั ร ทีไ่ ด ้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของท่าน พร ้อมคาแปลโดยสานักงานแปลทีไ่ ด ้
ลงทะเบียนไว ้กับทางสถานทูต ทัง้ นีเ้ อกสารพร ้อมคาแปลต ้องผ่านการประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตเบลเยีย
่ ม
่ สานักงานแปลผ่านทางเวปไซด์ของสถานทูต และอ่านหมายเหตุข ้างล่างนีโ้ ดยละเอียด)
(กรุณาตรวจสอบรายชือ
่ หรือ นามสกุลของผู ้ยืน
สาเนา หลักฐานการเปลีย
่ นชือ
่ คาร ้อง (ถ ้ามี) ทีไ่ ด ้รับการรับรองจากกระทรวงการ
ต่างประเทศของท่าน พร ้อมคาแปลโดยสานักงานแปลทีไ่ ด ้ลงทะเบียนไว ้กับทางสถานทูต ทัง้ นีเ้ อกสารพร ้อมคาแปล
ต ้องผ่านการประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตเบลเยีย
่ ม
่ สานักงานแปลผ่านทางเวปไซด์ของสถานทูต และอ่านหมายเหตุข ้างล่างนีโ้ ดยละเอียด)
(กรุณาตรวจสอบรายชือ
สาเนา ใบสาคัญการหย่า หรือ ทะเบียนการหย่า (ในกรณีทเี่ คยหย่าร ้างมาก่อน) ทีไ่ ด ้รับการรับรองจากกระทรวงการ
ต่างประเทศของท่าน พร ้อมคาแปลโดยสานักงานแปลทีไ่ ด ้ลงทะเบียนไว ้กับทางสถานทูต

14.

15.

16.

17.

ทัง้ นีเ้ อกสารพร ้อมคาแปลต ้องผ่านการประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตเบลเยีย
่ ม
่ สานักงานแปลผ่านทางเวปไซด์ของสถานทูต และอ่านหมายเหตุข ้างล่างนี้ โดยละเอียด)
(กรุณาตรวจสอบรายชือ
สาเนา มรณบัตร (ในกรณีทค
ี่ ส
ู่ มรสเสียชีวต
ิ ) ทีไ่ ด ้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของท่าน
พร ้อมคาแปลโดยสานักงานแปลทีไ่ ด ้ลงทะเบียนไว ้กับทางสถานทูต ทัง้ นีเ้ อกสารพร ้อมคาแปลต ้องผ่านการ
่ สานั กงานแปลผ่านทางเวปไซด์ของสถานทูต
ประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตเบลเยีย
่ ม (กรุณาตรวจสอบรายชือ
และอ่านหมายเหตุข ้างล่างนีโ้ ดยละเอียด)
ต้นฉบ ับและสาเนา ใบรับรองแพทย์ เพือ
่ ยืนยันว่าบุคคลนัน
้ ไม่เป็ นโรคทีอ
่ น
ั ตรายและร ้ายแรง
ท่านสามารถใช ้แบบฟอร์มตามรายละเอียดข ้างล่างได ้
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
ต้นฉบ ับและสาเนา หนังสือรับรองความประพฤติ หรือ หนังสือรับรองการสอบประวัตอ
ิ าชญากร
ซึง่ ได ้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและผ่านการประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตเบลเยีย
่ ม
(กรุณายืน
่ หนังสือเดินทาง หรือ สาเนาทีส
่ ถานทูตก่อนเพือ
่ ขอรับหนังสือนาไปใช ้ในการยืน
่ คาร ้องขอหนังสือรับรอง
ความประพฤติจากสานักงานตารวจแห่งชาติ)
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
สาเนา กรมธรรม์ประกันการเดินทางซึง่ มีวงเงินคุ ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน ้อยเทียบเท่า 30.000 ยูโร
และมีระยะการคุ ้มครองอย่างน ้อย 3 เดือน
(เอกสารฉบับดังกล่าวไม่จาเป็ นต ้องยืน
่ หากหนังสือรับรองประกันสุขภาพ/ประกันสังคมในประเทศเบลเยีย
่ มตามข ้อ 9
นัน
้ แสดงความคุ ้มครองครอบคลุมถึงผู ้ยืน
่ คาร ้องขอวีซา่ )http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-tobelgium/visa/useful-addresses-and-documents

หมายเหตุ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.

13.

ผู ้ยืน
่ คาร ้องจะต ้องมาทาการยืน
่ แฟ้ มคาร ้องด ้วยตนเองเท่านัน
้
แฟ้ มคาร ้องขอวีซา่ จาเป็ นต ้องยืน
่ เป็น 2 ชุด (แยกก ัน) เรียงตามลาดับตามข ้างต ้น
เอกสารฉบับแปลจาเป็ นต ้องแปลจากสานั กงานแปลทีไ่ ด ้ขึน
้ ทะเบียนจากทางสถานทูตฯเท่านัน
้
และหลังจากทีต
่ ้นฉบับได ้รับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของท่านแล ้ว หลังจากนั น
้
ต ้นฉบับและคาแปลจะต ้องผ่านการประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตฯ
พร ้อมชาระค่าธรรมเนียมนิตก
ิ รรมเป็ นเงินบาทในมูลค่าเทียบเท่า 20 ยูโร ต่อจานวนเอกสาร 1 ฉบับ
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
ผู ้ยืน
่ คาร ้องขอวีซา่ ต ้องนาเอกสารทีจ
่ าเป็ น(ข ้อ10,11,12,13,14,16)เพือ
่ ขอประทับตรารับรองนิตก
ิ รรมทีส
่ ถานทูตฯ
ให ้เรียบร ้อยก่อนยืน
่ คาร ้องขอวีซา่
ผู ้ยืน
่ คาร ้องและคูส
่ มรสทีอ
่ ยูใ่ นประเทศเบลเยีย
่ มจาเป็ นต ้องมีอายุ 21 ปี บริบรู ณ์ขน
ึ้ ไป
่
ผู ้ยืน
่ คาร ้องขอวีซาควรยืน
่ คาร ้องล่วงหน้าอย่างน้อย 30 ว ัน ก่อนกาหนดการเดินทาง
ผู ้ยืน
่ คาร ้องสามารถยืน
่ คาร ้องขอวีซา่ ล่วงหน ้าได ้จนถึง 3 เดือนล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง
ิ ธิท
สถานทูตฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเรียกร ้องขอเอกสารเพิม
่ เติมประกอบนอกเหนือไปจากทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้นได ้ตามแต่กรณี
หากวีซา่ ถูกปฏิเสธ ผู ้ยืน
่ คาร ้องไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมพิเศษได ้
หลังจากยืน
่ คาร ้องแล ้ว ไม่สามารถเปลีย
่ นแปลงจุดประสงค์การเดินทางได ้ หากมีความจาเป็ นใดใดทีจ
่ ะต ้องแก ้ไข
จะทาได ้โดยการยืน
่ แฟ้ มคาร ้องขอวีซา่ ฉบับใหม่เท่านัน
้
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการนัดหมายทางออนไลน์ทา่ นสามารถตรวจสอบได ้ที่
http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/ หรือ โทรศัพท์ +66 2 118 7002
ในกรณีทเี่ อกสารของผู ้ยืน
่ คาร ้องไม่ครบ ผู ้ยืน
่ คาร ้องสามารถเลือกทีจ
่ ะยืน
่ แฟ้ มเรือ
่ งทีส
่ มบูรณ์ใหม่ ทงั ้ หมดในวันอืน
่
หรือ ยืน
่ แฟ้ มเรือ
่ งทีไ่ ม่สมบูรณ์ในวันนัน
้ แล ้วนาเอกสารทีข
่ าดมายืน
่ ใหม่เพิม
่ เติม ภายในระยะเวลา 7 ว ัน
ก่อนการพิจารณาจากสถานทูต มิฉะนัน
้ สถานทูตจะพิจารณาผลตามแฟ้ มเรือ
่ งทีไ่ ม่สมบูรณ์นัน
้
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับเอกสารประกอบ ระยะเวลาในการดาเนินการ การติดตามสถานะการยืน
่ คาร ้องขอวีซา่
กฎระเบียบ และข ้อมูลอืน
่ ๆเกีย
่ วกับการตรวจคนเข ้าเมือง ท่านสามารถตรวจสอบได ้ที่
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Regroupement_familial/Les_documents_j
ustificatifs_a_produire_pour_un_regroupement_familial.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/De_documenten_die_i
n_het_kader_van_een_gezinshereniging_moeten_worden_voorgelegd.aspx
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