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3. VISA FOR PRIVATE VISIT 
 

Required documents: 
 

1. National passport with validity of at least 3 months after the end of the planned journey 

2. 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 

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 
 

From the guarantor in Belgium (Belgian or a foreign resident): 

 

5. Invitation of the person in Belgium stating the purpose of stay, address, telephone number, e-

mail address and the period of stay of the guest(s). 

6. Original of a guarantee letter (according to article 3bis of law of 15/12/1980), legalized by 

the municipality where he/she is residing (+ 1 copy). This document is valid for 6 months 

until the date of submitting visa application. 

FR: https://dofi.ibz.be/fr/themas/faq/engagement-de-prise-en-charge 

NL: https://dofi.ibz.be/nl/themas/faq/kort-verblijf/voldoende-bestaansmiddelen/verbintenis-

tot-tenlasteming 

7. Copy of the id card or residence permit of the guarantor, mentioning the right to reside in 

Belgium for an unlimited period.  

8. Family composition (document available at the municipality where the guarantor 

resides). 
9. Proof of recent income of the guarantor: (3 last salary slip + child benefits) or last income tax 

assessment paper from the tax department in Belgium 
 

From the applicant 

 

10. - Letter of employer, stating your income and your vacation days allowed or  

- Copy of  inscription in the commerce register or as a partner in a company or  

- Certificate from school stating your vacation days allowed (in case student) 

11. Proof of family relationship (in case of family visit) 

  

In case minor who has not reached the age of 18 years 

 

12. Copy of Birth certificate  

13. Copy of Consent of both parents, issued by City Hall  
 

In case applicant who has another nationality than Thai) 

 

14. Copy of permit of residence or “non-immigrant” visa, valid at least 3 months after the end of 

the planned journey or Copy of certificate of Aliens, valid until the end of the planned journey 

(if applicable) 

15. Copy of Re-entry visa for Thailand, valid at least 3 months after the end of the planned 

journey 
 

16. Copy of travel insurance valid in Belgium (and other Schengen countries), coverage minimum 

30.000 Euro or equivalent amount in Baht. Please find the list of recognized local insurance 

companies via following link: http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-

belgium/visa/useful-addresses-and-documents 
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Remarks: 
 

 

1. Submission of your old passport with previous trips can be useful for decision 

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

3. You should submit your application minimum 2 weeks before the foreseen travel date. 

4. You can submit your application at the earliest 6 months before your planned visit. 

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

6. 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. 

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

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

8. 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 the incomplete file. 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
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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3. วซีา่เพือ่เยีย่มเยยีน 
 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้ง  
 

1. หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายบัุงคับใชอ้ยา่งนอ้ยไมต่ ่ากว่า 3 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลับ 

2. แบบฟอรม์ค ารอ้งขอวซีา่ระยะสัน้ส าหรับประเทศเบลเยีย่ม (กรอกขอ้ความโดยสมบรูณ์พรอ้มลายเซ็น)  

พรอ้มตดิกาวรูปถา่ยปัจจุบันขนาด 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 าหรับผล

การพจิารณาวซีา่  

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

documents 
4. ส าเนา หนา้หนังสอืเดนิทางหนา้รูปพรรณ 1 ฉบับ 
 
 

เอกสารจากผูค้ า้ประกนัทีพ่ านกัอยูใ่นประเทศเบลเยีย่ม 

 
5. หนังสอืเชญิซึง่แสดงจุดประสงคแ์หง่การเยีย่มเยยีน และระบุสถานทีอ่ยูโ่ดยชัดเจน พรอ้มดว้ยหมายเลข

โทรศัพทข์องผูเ้ชญิ  อเีมล และ ก าหนดระยะเวลาทีเ่ชญิใหม้าพ านัก 
6. ตน้ฉบบัหนังสอืค ้าประกันแสดงความรับผดิชอบ (แบบฟอรม์ 3 บซิ) ซึง่ผ่านการประทับตรารับรอง 

เอกสาร จากส านักเขตของผูเ้ชญิ และส าเนา 1 ชุด เอกสารฉบับนี้มอีาย ุ6 เดอืนนับจนถงึวันทีย่ืน่ค ารอ้ง
ขอวซีา่ 

FR: https://dofi.ibz.be/fr/themas/faq/engagement-de-prise-en-charge 

NL: https://dofi.ibz.be/nl/themas/faq/kort-verblijf/voldoende-bestaansmiddelen/verbintenis-
tot-tenlasteming 

7. ส าเนา บัตรประจ าตัวประชาชน หรอื ใบรับรองถิน่ทีอ่ยูข่องผูค้ าประกันยนืยันวา่ ตนมสีทิธทิีจ่ะพ านัก อาศัย
อยูใ่นประเทศเบลเยีย่ม เป็นระยะเวลาไมม่กี าหนด 

8. บันทกึทะเบยีนครอบครัว (ผูค้ ้าประกันสามารถขอไดจ้ากส านักเขตทีต่นเองอาศัยอยู)่ 

9. หลักฐานยนืยันสถานภาพการเงนิรายไดป้ระจ าของผูค้ ้าประกัน (ใบส าคัญการรับเงนิเดอืนของตน 3 เดอืน
สดุทา้ย, หลักฐานยนืยันเงนิสวัสดกิารครอบครัว หรอื หลักฐานยนืยันการช าระภาษีเงนิได ้ส าหรับผู ้

ประกอบอาชพีอสิระ)  
 
 

เอกสารของผูย้ ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ 

 
10. - หนังสอืรับรองการท างานจากนายจา้ง หรอื บรษัิท ระบเุงนิเดอืนและจ านวนวันในการลา หรอื 

- ส าเนา ใบจดทะเบยีนการคา้ หรอื หนังสอืรายการผูถ้อืหุน้ของบรษัิท หรอื 

- หนังสอืรับรองจากสถาบันการศกึษา ซึง่ระบคุ าอนุญาตใหเ้ดนิทางและก าหนดระยะเวลาทีไ่ดพ้ักผอ่น  
(ในกรณีทีผู่ย้ืน่ค ารอ้งเป็นนักเรยีน-นักศกึษา) 

11. ในกรณีทีเ่ป็นการเยีย่มญาต ิจ าเป็นตอ้งแสดงหลักฐานยนืยันความสมัพันธใ์นครอบครัว หรอื สายโลหติ
เกีย่วขอ้ง อาทเิชน่ ส าเนาส ามะโนครัว, ส าเนาทะเบยีนการสมรส ฯลฯ  

 

ในกรณีทีผู่ย้ ืน่ค ารอ้งยงัเป็นผูเ้ยาวท์ ีอ่ายุต า่กวา่ 18 ปี 
 

12. ส าเนา สตูบัิตร 
13. ส าเนา หนังสอืแสดงความยนิยอมใหเ้ดนิทางจากผูป้กครองทัง้บดิาและมารดาออกโดยส านักทะเบยีน 

หรอื ส านักเขต 
 

 

ในกรณีผูย้ ืน่ค ารอ้งมสีญัชาตอิืน่ (นอกเหนอืจากสญัชาตไิทย) 
 

14. ส าเนา ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่หรอื วซีา่ประเภทบุคคลอยูช่ั่วคราวจะตอ้งมอีายุบังคับใชอ้ยา่งนอ้ยไมต่ ่ากว่า 3 
เดอืนนับจากวันเดนิทางกลับ หรอื ส าเนา บัตรประจ าตัวคนต่างดา้วทีม่ถี ิน่ทีอ่ยูภ่ายในราชอาณาจักรไทย 

ทีจ่ะตอ้งมอีายุบังคับใชจ้นถงึวันสดุทา้ยของการเดนิทาง 

15. ส าเนา วซีา่อนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้-ออกภายในประเทศไทย ทีจ่ะตอ้งมอีายุบังคับใชอ้ยา่งนอ้ยไม่ต ่ากว่า 3 
เดอืนนับจากวันเดนิทางกลับ 
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16. ส าเนา กรมธรรมป์ระกันการเดนิทางซึง่มวีงเงนิคุม้ครองคา่รักษาพยาบาลอย่างนอ้ย 30.000 ยโูรหรอื

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

documents 

 
 

 
 

หมายเหตุ 
 

1. การยืน่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ทีม่ตีราประทับการเดนิทางเขา้ออกประเทศอืน่ๆเพือ่ประกอบในการ ยืน่ค า

รอ้งขอวซีา่อาจเป็นประโยชนต์่อการพจิารณา 
2. สถานทูตฯมสีทิธทิีจ่ะเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิประกอบนอกเหนือไปจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้นี้ได ้ตามแต่กรณี 

3. ผูย้ืน่ค ารอ้งควรจะยืน่ค ารอ้งลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์กอ่นก าหนดการเดนิทาง 
4. ผูย้ืน่ค ารอ้งสามารถยืน่ค ารอ้งขอสมัครวซีา่ลว่งหนา้ไดจ้นถงึ 6 เดอืนลว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง 

5. ในกรณีทีว่ซีา่ถกูปฏเิสธ ผูย้ืน่ค ารอ้งจะไม่สามารถเรยีกคนืคา่ธรรมเนียมได ้

6. หลังจากยืน่ค ารอ้งแลว้ ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจุดประสงคก์ารเดนิทางได ้รวมทัง้ อายบัุงคับใชข้องวซีา่ที่
อนุมัตอิอกใหแ้ลว้ ยอ่มไมส่ามารถตอ่อาย ุหรอื ยดืก าหนดระยะเวลา ออกไปไดอ้กี หากมคีวามจ าเป็นใดๆ

ทีจ่ะตอ้งแกไ้ขทัง้ 2 ประการ จะท าไดโ้ดยการยืน่ค ารอ้ง ขอรับการตรวจลงตราฉบับใหมเ่ทา่นัน้ 
7. ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการนัดหมายทางออนไลน์ทา่นสามารถตรวจสอบไดท้ี ่

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

8. ในกรณีทีเ่อกสารของผูย้ืน่ค ารอ้งไมค่รบ ผูย้ืน่ค ารอ้งสามารถเลอืกทีจ่ะยืน่แฟ้มเรือ่งทีส่มบรูณ์ใหม่ ทัง้หมด

ในวันอืน่ หรอื ยืน่แฟ้มเรือ่งทีไ่มส่มบรูณ์ในวันนัน้ แลว้น าเอกสารทีข่าดมายืน่ใหมเ่พิม่เตมิ ภายใน
ระยะเวลา 10 วนั หลังจากไดร้ับการตดิตอ่เพือ่ยืน่เอกสารเพิม่เตมิ  มฉิะนัน้สถานทูตจะพจิารณาผลตาม 

แฟ้มเรือ่งทีไ่มส่มบรูณ์นัน้ 

9. สถานทูตอาจตอ้งการหลักฐานการซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิของผูย้ืน่ค ารอ้งเพิม่เตมิเมือ่วซีา่ไดร้ับการอนุมัตแิลว้
เทา่นัน้  

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 

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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