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13. FAMILY REUNION FOR FATHER / MOTHER OF BELGIAN MINOR (Art. 40ter) 

 

 

 

 

Required documents: 
 

 

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

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

3. 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 

4. Copy of the identity page of your passport 

 

 

A) From Belgian Minor Child (must be under 18 years old) 

 

5. 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 

6. Proof that the minor child is Belgian 

 

 

B) From the visa applicant 

 

7. 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 + 

remarks) + legalized by the Belgian Embassy 

 

8. -  Copy of ticket reservation of the visa applicant (in case the applicant is joining his/her 

Belgian minor child) or  

- Copy of ticket reservation of both visa applicant and Belgian minor child (in case the 

applicant is accompanying his/her Belgian minor child) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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 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 

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 6 months before your planned visit. 

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

7. 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. 

8. More information about scheduling an appointment can be obtained from website of 

https://be.tlscontact.com/ or call +66 2 838 6666. 

9. 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 10 days after getting informed to submit additional documents. 

Otherwise, the decision will be made based on incomplete file. 

10. The embassy may only require a confirmed flight ticket once the visa has been approved. 

11. 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/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-

familial/demande-de-visa 

NL : https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-

familial/indiening-van-het-verzoek-tot 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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/ 
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13. วซีา่เพือ่ตดิตามบตุรผูถ้อืสญัชาตเิบลเยีย่มและยงัไมบ่รรลนุติภิาวะเพือ่ไป 

อาศยัในประเทศเบลเยีย่ม  (Art. 40ter) 

 
 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้ง 
 

1. หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายบัุงคับใชอ้ยา่งนอ้ยไมต่ ่ากว่า 1 ปีนับจากวันทีย่ืน่ค ารอ้ง 

2. แบบฟอรม์ค ารอ้งขอวซีา่ระยะยาวส าหรับประเทศเบลเยีย่ม (กรอกขอ้ความโดยสมบรูณ์พรอ้มลายเซ็น) พรอ้มตดิ

กาวรูปถา่ยปัจจุบันขนาด 3.5x4.5 ซม. (รูปถา่ยส ีและพืน้หลังสขีาวจ านวน 1 รูป) 

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

3. เอกสารการเลอืกภาษา (เลอืกภาษาใดภาษาหนึง่ทีเ่ป็นภาษาราชการของประเทศเบลเยีย่ม) ส าหรับผลการ

พจิารณาวซีา่ 

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

4. ส าเนา หนา้หนังสอืเดนิทางหนา้รูปพรรณ 1 ฉบับ 

 

ก) เอกสารของบตุรผูถ้อืสญัชาตเิบลเยีย่มและยงัไมบ่รรลุนติภิาวะ 
 

5. ส าเนา สตูบัิตร ท่ัไดร้ับการรับรองจากกระทรวงการตา่งประเทศของทา่น พรอ้มค าแปลโดยส านักงานแปลทีไ่ด ้

ลงทะเบยีนไวกั้บทางสถานทูต ทัง้นี้เอกสารพรอ้มค าแปลตอ้งผา่นการประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูเบลเยีย่ม 

(กรุณาตรวจสอบรายชือ่ส านักงานแปลผ่านทางเว็บไซตข์องสถานทตู และอา่นหมายเหตขุา้งลา่งนี้โดยละเอยีด) 

6. หลักฐานทีแ่สดงวา่บตุรนัน้ถอืสัญชาตเิบลเยีย่ม  

 

ข)  เอกสารของผูย้ ืน่ค ารอ้ง (ตอ้งมอีายตุ า่กวา่ 18 ปี) 
 

7. ส าเนา  หลักฐานการเปลีย่นชือ่-สกลุ (ถา้ม)ี  ซึง่ไดร้ับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของท่าน พรอ้มค าแปล

โดยส านักงานแปลทีไ่ดล้งทะเบยีนไวกั้บทางสถานทูต ทัง้นี้เอกสารพรอ้มค าแปลตอ้งผา่นการประทับ ตรารับรองนติิ

กรรมทีส่ถานทตูเบลเยีย่ม (กรุณาตรวจสอบรายชือ่ส านักงานแปลผา่นทางเว็บไซตข์องสถานทตู และอา่นหมายเหตุ

ขา้งลา่งนี้โดยละเอยีด)  

8. - ส าเนา หลักฐานการจองตั๋วเครือ่งบนิของผูย้ืน่ค ารอ้ง (กรณีทีผู่ย้ืน่ค ารอ้งเดนิทางคนเดยีวเพือ่ไปอยูร่่วมกับบุตรผูถ้อื

สญัชาตเิบลเยีย่ม  และยังไมบ่รรลนุติภิาวะ ซึง่อาศัยอยูใ่นประเทศเบลเยีย่ม) หรอื 

- ส าเนา หลักฐานการจองตั๋วเครือ่งบนิของผูย้ืน่ค ารอ้งและบตุรผูถ้อืสญัชาตเิบลเยีย่มและยังไมบ่รรลนุติภิาวะ (กรณีที่

ผูย้ืน่ค ารอ้งเดนิทางไปพรอ้มกับบตุรผูถ้อืสญัชาตเิบลเยีย่มและยังไม่บรรลนุติภิาวะ) 

 

 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 
 

 

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


หมายเหตุ 

 

 

1. ผูย้ืน่ค ารอ้งจะตอ้งมาท าการยืน่แฟ้มค ารอ้งดว้ยตนเองเท่านัน้ 

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

3. เอกสารฉบับแปลจ าเป็นตอ้งแปลจากส านักงานแปลทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนจากทางสถานทูตฯเท่านัน้ และหลังจากที่

ตน้ฉบับไดร้ับการรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศของท่านแลว้ หลังจากนัน้ ตน้ฉบับและค าแปลจะตอ้งผ่านการ

ประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทตูฯ  พรอ้มช าระคา่ธรรมเนียมนติกิรรมเป็นเงนิบาทในมลูค่าเทยีบเทา่ 20 ยโูร  

ตอ่จ านวนเอกสาร 1 ฉบับ 

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

ผูย้ืน่ค ารอ้งจ าเป็นตอ้งท านัดล่วงหนา้ส าหรับการประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทูตฯ ท่านสามารถท านัดไดท้ี่ 

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

4. ผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ตอ้งน าเอกสารทีจ่ าเป็นเพือ่ขอประทับตรารับรองนติกิรรมทีส่ถานทูตฯใหเ้รยีบรอ้ยกอ่นยืน่ ค า

รอ้งขอวซีา่ 

5. ผูย้ืน่ค ารอ้งสามารถยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ล่วงหนา้ไดจ้นถงึ 6 เดอืนลว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง 

6. หากวซีา่ถกูปฏเิสธ ผูย้ืน่ค ารอ้งไมส่ามารถเรยีกคนืค่าธรรมเนียมพเิศษได ้

7. หลังจากยืน่ค ารอ้งแลว้ ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจุดประสงคก์ารเดนิทางได ้หากมคีวามจ าเป็นใดใดทีจ่ะตอ้ง

แกไ้ข จะท าไดโ้ดยการยืน่แฟ้มค ารอ้งขอวซีา่ฉบับใหมเ่ทา่นัน้ 

8. ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการนัดหมายทางออนไลน์ทา่นสามารถตรวจสอบไดท้ี ่

https://be.tlscontact.com/   หรอื โทรศัพท ์+66 2 838 6666 

9. ในกรณีทีเ่อกสารของผูย้ืน่ค ารอ้งไมค่รบ ผูย้ืน่ค ารอ้งสามารถเลอืกทีจ่ะยืน่แฟ้มเรือ่งทีส่มบรูณ์ใหม่ทัง้หมดในวันอืน่ 

หรอื ยืน่แฟ้มเรือ่งทีไ่ม่สมบรูณ์ในวันนัน้ แลว้น าเอกสารทีข่าดมายืน่ใหมเ่พิม่เตมิ ภายในระยะเวลา 10 วนั 

หลังจากไดร้ับการตดิต่อเพือ่ยืน่เอกสารเพิม่เตมิ  มฉิะนัน้สถานทตูจะพจิารณาผลตามแฟ้มเรือ่งทีไ่มส่มบรูณ์นัน้ 

10. สถานทูตอาจตอ้งการหลักฐานการซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิของผูย้ืน่ค ารอ้งเพิม่เตมิเมือ่วซีา่ไดร้ับการอนุมัตแิลว้เทา่นัน้  

11. ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับเอกสารประกอบ ระยะเวลาในการด าเนนิการ การตดิตามสถานะการยืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

กฎระเบยีบ และขอ้มลูอืน่ๆเกีย่วกับการตรวจคนเขา้เมอืง ท่านสามารถตรวจสอบไดท้ี่ 

FR: https://dofi.ibz.be/fr/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-

familial/demande-de-visa 

NL : https://dofi.ibz.be/nl/themes/ressortissants-dun-pays-tiers/regroupement-

familial/indiening-van-het-verzoek-tot 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
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/ 
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