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2. Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members to move
and reside freely within the territory of the Member States
These rules don’t apply for Belgian citizens living/residing in Belgium if they never lived for
minimum 3 months in another country of the EU before returning to Belgium.
Required documents:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

National passport into which a visa can be affixed and which is valid for more than 12 months
Completed and signed application form with 1 recent colour photograph (5x3cm) 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
Evidence that there is an EU citizen who opens the right to move and reside within the EU (copy of
passport/stay permit in Belgium)
Proof that applicant is a member of the family of this EU citizen
Proof that applicant accompanies or joins this EU citizen
Proof that the EU citizen travels to a State of the Union other than that it has the side-nationalization, or
evidence that he is already resident.

Remarks:
1.

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

2.
3.

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

4.

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 do all legalizations of official documents through the Embassy before
submitting the visa application.

5.

You can submit your application at the earliest three months before your planned visit.

6.
7.

The administrative and visa fee is non-refundable if the visa is denied.
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) 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/sites/dvzoe/FR/Guidedesprocedures/Pages/Regroupement_familial/Les_mem
bres_de_famille_d_un_citoyen_de_l_Union_Directive_2004_38_CE.aspx

8.
9.

https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/Familieleden_
van_een_burger_van_de_Unie_Richtlijn_2004_38_EG.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/
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2. Directive 2004/38/EC on the right of citizens of the Union and their family members to move
and reside freely within the territory of the Member States
เอกสารประกอบการยืน
่ คาร้อง
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.
8.

หนังสือเดินทางจะต ้องมีอายุบังคับใช ้อย่างน ้อยไม่ตา่ กว่า 12 เดือนนับจากวันเดินทางไปเบลเยีย
่ ม
่
้
แบบฟอร์มคาร ้องขอวีซาระยะสันสาหรับประเทศเบลเยีย
่ 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
เอกสารการเลือกภาษา (เลือกภาษาใดภาษาหนึง่ ทีเ่ ป็ นภาษาราชการของประเทศเบลเยีย
่ ม)สาหรับผลการ
พิจารณาวีซา่
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
สาเนา หน ้าหนังสือเดินทางหน ้ารูปพรรณ 1 ฉบับ
หลักฐาน ยืนยันว่าบุคคลทีผ
่ ู ้ยืน
่ คาร ้องจะไปพานั กอาศัยอยู่ด ้วยเป็ นผูท
้ เี่ ป็นสมาชิกในสหภาพยุโรป (เช่น สาเนา
หน ้าหนังสือเดินทางหน ้ารูปพรรณ และ ใบอนุญาติพานั กอาศัยในประเทศเบลเยีย
่ ม)
หลักฐาน แสดงว่าผู ้ยืน
่ คาร ้องเป็ นสมาชิกในครอบครัวของผู ้ทีเ่ ป็นสมาชิกในสหภาพยุโรป
หลักฐาน ยืนยันว่าผู ้ยืน
่ คาร ้องเดินทางไปพร ้อมกัน หรือเพือ
่ ไปอยูร่ ่วมกันกับผู ้ทีเ่ ป็นสมาชิกในสหภาพยุโรป
หลักฐานทีแ
่ สดงว่าผู ้ทีเ่ ป็นสมาชิกในสหภาพยุโรปได ้เดินทางไปยัง หรือ
ั
มีถน
ิ่ ทีอ
่ ยูพ
่ านักอาศัยในประเทศในสหภาพยุโรปทีม
่ ไิ ด้เป็นประเทศเจ้าของสญชาติ
ต ัวเอง

หมายเหตุ
1.
2.
3.

4.
5.
6.
7.

8.
9.

ผู ้ยืน
่ คาร ้องจะต ้องมาทาการยืน
่ แฟ้ มคาร ้องด ้วยตนเองเท่านัน
้
ิ ธิท
สถานทูตฯ มีสท
์ จ
ี่ ะเรียกร ้องขอเอกสารเพิม
่ เติมประกอบนอกเหนือไปจากทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้นได ้ตามแต่กรณี
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 (เช่น หล ักฐานการสมรส เป็นต้น) เพือ
่ ขอประทับตรารับรองนิตก
ิ รรม
่
ทีส
่ ถานทูตฯให ้เรียบร ้อย ก่อน ยืน
่ คาร ้องขอวีซา
ผู ้ยืน
่ คาร ้องสามารถยืน
่ คาร ้องขอวีซา่ ล่วงหน ้าได ้จนถึง 3 เดือนล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง
หากวีซา่ ถูกปฏิเสธ ผู ้ยืน
่ คาร ้องไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมใดใดได ้
หลังวันเดินทางถึงประเทศเบลเยีย
่ ม ท่านจาเป็ นต ้องมาติดต่อสานั กทะเบียนท ้องถิน
่ ในประเทศเบลเยีย
่ ม
ซึง่ อาจขอให ้แสดงสูตบ
ิ ต
ั ร ซึง่ ผ่านการรับรองจากกระทรวงต่างประเทศและจากสถานทูตเบลเยีย
่ ม)
พร ้อมเอกสารฉบับแปลเป็ นภาษาราชการประจาถิน
่ ทีพ
่ านักของผู ้ทีอ
่ าศัยอยูใ่ นประเทศเบลเยีย
่ ม
ทีผ
่ ่านการรับรองจากสถานทูตเบลเยีย
่ ม(
หลังจากยืน
่ คาร ้องแล ้ว ไม่สามารถเปลีย
่ นแปลงจุดประสงค์การเดินทางได ้ หากมีความจาเป็ นใดใดทีจ
่ ะต ้องแก ้ไข
จะทาได ้โดยการยืน
่ แฟ้ มคาร ้องขอวีซา่ ฉบับใหม่เท่านัน
้
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_mem
bres_de_famille_d_un_citoyen_de_l_Union_Directive_2004_38_CE.aspx
https://dofi.ibz.be/sites/dvzoe/NL/Gidsvandeprocedures/Pages/Gezinshereniging/Familieleden_
van_een_burger_van_de_Unie_Richtlijn_2004_38_EG.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/

