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5. VISA FOR BUSINESS 
 

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 

5. Invitation letter from the Belgian Company stating the exact purpose of the visit 

6. Confirmation letter of the company in Thailand certifying employment and explaining the 

purpose and duration of the journey and the guarantee to cover all costs that may arise during 

the stay in Belgium 

7. Proof of accommodation for the total duration of your stay in the Schengen area. 
8. Copy of company or personal bank-statement 

 

 

In case applicant who has another nationality than that of Thai) 

 

9. 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) 

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

journey 

 

11. 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 

 

 

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 

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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5. วซีา่เพือ่ธุรกจิ/ประชุม/สมัมนา   

 

เอกสารประกอบค ารอ้งขอวซีา่ 
 

1. หนังสอืเดนิทางจะตอ้งมอีายบัุงคับใชอ้ยา่งนอ้ยไมต่ ่ากว่า 3 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลับ 

2. แบบฟอรม์ค ารอ้งขอวซีา่ระยะสัน้ส าหรับประเทศเบลเยีย่ม (กรอกขอ้ความโดยสมบรูณ์พรอ้ม

ลายเซ็น) 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 าหรับ

ผลการพจิารณาวซีา่ 

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

documents 

4. ส าเนา หนา้หนังสอืเดนิทางหนา้รูปพรรณ 1 ฉบับ 
5. หนังสอืเชญิจากบรษัิทหา้งรา้นในประเทศเบลเยีย่ม พรอ้มระบุเหตผุลของการเยีย่มเยอืน 

6. เอกสารรับรองของบรษัิทในประเทศไทยทีร่ับรองการท างานและชีแ้จงถงึจุดประสงคแ์ละระยะเวลาในการ
เดนิทาง รวมถงึการยนืยันทีจ่ะรับผดิชอบคา่ใชจ่้ายตา่งๆทีจ่ะเกดิขึน้ตลอดระยะเวลาการพ านักในประเทศ

เบลเยีย่ม 

7. ส าเนาหลักฐานการจองสถานทีพ่ักตลอดระยะเวลาทีพ่ านักในเขตเชงเกน้ 
8. หลักฐานยนืยันสถานภาพทางการเงนิ/หลักทรัพยส์ว่นบุคคล (สมดุบัญชเีงนิฝากพรอ้มส าเนา 1 ฉบับ 

หรอื รายการบัญชเีงนิฝากธนาคาร) 
 

ในกรณีผูย้ ืน่ค ารอ้งมสีญัชาตอิืน่ (นอกเหนอืจากสญัชาตไิทย) 
 

9. ส าเนา ใบส าคัญถิน่ทีอ่ยู ่หรอื วซีา่ประเภทบุคคลอยูช่ั่วคราว จะตอ้งมอีายบัุงคับใชอ้ยา่งนอ้ยไมต่ ่า

กวา่ 3 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลับ หรอื ส าเนา บัตรประจ าตัวคนตา่งดา้วทีม่ถี ิน่ทีอ่ยูภ่ายใน
ราชอาณาจักรไทย ทีจ่ะตอ้งมอีายบัุงคับใชจ้นถงึวันสดุทา้ยของการเดนิทาง  

10. ส าเนา วซีา่อนุญาตใหเ้ดนิทางเขา้-ออกภายในประเทศไทย ทีจ่ะตอ้งมอีายุบังคับใชอ้ยา่งนอ้ยไม่ต ่า
กวา่ 3 เดอืนนับจากวันเดนิทางกลับ 

  

11. ส าเนา กรมธรรมป์ระกันการเดนิทางซึง่มวีงเงนิคุม้ครองคา่รักษาพยาบาลอย่างนอ้ย 30.000 ยโูรหรอื
เทยีบเท่าเงนิบาท 

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

 
 

หมายเหตุ 

 
1. การยืน่หนังสอืเดนิทางเลม่เกา่ทีม่ตีราประทับการเดนิทางเขา้ออกประเทศอืน่ๆเพือ่ประกอบในการยืน่

ค ารอ้งขอวซีา่อาจเป็นประโยชนต์อ่การพจิารณา 
2. สถานทูตฯมสีทิธทิีจ่ะเรยีกขอเอกสารเพิม่เตมิประกอบนอกเหนือไปจากทีร่ะบุไวข้า้งตน้นี้ไดต้ามแต่กรณี 

3. ผูย้ืน่ค ารอ้งขอวซีา่ควรยืน่ค ารอ้งลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์กอ่นก าหนดการเดนิทาง 

4. ผูย้ืน่ค ารอ้งสามารถยืน่ค ารอ้งขอสมัครวซีา่ลว่งหนา้ไดจ้นถงึ 6 เดอืนลว่งหนา้ กอ่นการเดนิทาง 
5. ในกรณีทีว่ซีา่ถกูปฏเิสธ ผูย้ืน่ค ารอ้งจะไม่สามารถเรยีกคนืคา่ธรรมเนียมได ้

6. หลังจากยืน่ค ารอ้งแลว้ ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงจุดประสงคก์ารเดนิทางได ้รวมทัง้ อายบัุงคับใช ้
ของวซีา่ทีอ่นุมัตอิอกให ้แลว้ ยอ่มไม่สามารถตอ่อาย ุหรอื ยดืก าหนดระยะเวลาออกไปไดอ้กี หากมี

ความจ าเป็นใดๆทีจ่ะตอ้งแกไ้ขทัง้ 2 ประการ จะท าไดโ้ดยการยืน่ค ารอ้งขอรับการตรวจลง ตราฉบับ

ใหมเ่ทา่นัน้ 
7. ส าหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับการนัดหมายทางออนไลน์ทา่นสามารถตรวจสอบไดท้ี ่

https://be.tlscontact.com/   หรอื โทรศัพท ์+66 2 838 6666 
8. ในกรณีทีเ่อกสารของผูย้ืน่ค ารอ้งไมค่รบ ผูย้ืน่ค ารอ้งสามารถเลอืกทีจ่ะยืน่แฟ้มเรือ่งทีส่มบรูณ์ใหม่ 

ทัง้หมดในวันอืน่ หรอื ยืน่แฟ้มเรือ่งทีไ่ม่สมบรูณ์ในวันนัน้ แลว้น าเอกสารทีข่าดมายืน่ใหมเ่พิม่เตมิ 
ภายในระยะเวลา 10 วนั หลังจากไดร้ับการตดิต่อเพือ่ยืน่เอกสารเพิม่เตมิ  มฉิะนัน้สถานทูตจะ

พจิารณาผลตาม แฟ้มเรือ่งทีไ่มส่มบรูณ์นัน้ 

9. สถานทูตอาจตอ้งการหลักฐานการซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิของผูย้ืน่ค ารอ้งเพิม่เตมิเมือ่วซีา่ไดร้ับการอนุมัติ
แลว้เท่านัน้  

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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