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5. VISA FOR BUSINESS
Required documents:
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

National passport with validity of at least 3 months after the end of the planned journey
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-anddocuments
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-anddocuments
Copy of the identity page of your passport
Invitation letter from the Belgian Company stating the exact purpose of the visit
Confirmation letter of the company in Thailand explaining the purpose and duration of the
journey and the guarantee to cover all costs that may arise during the stay in Belgium
Copy of Company or personal bank-statement

In case applicant who has another nationality than that of Thai)
8.

9.
10.

Copy of permit of residence or “non-immigrant” visa, valid until the end of the planned
journey or Copy of certificate of Aliens, valid until the end of the planned journey ( if
applicable)
Copy of Re-entry visa for Thailand, valid until the end of the planned journey
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-anddocuments

Remarks:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Submission of your old passport with previous trips can be useful for decision
Additional documents, even if not featured in the list above, may be required by the Embassy.
You should submit your application minimum 1 month before the foreseen travel date.
You can submit your application at the earliest three months before your planned visit.
The visa fee is non-refundable if the visa is denied.
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.
More information about scheduling an appointment can be obtained from website of
http://www.vfsglobal.com/belgium/thailand/ or call +66 2 118 7002
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.

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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ั
่ เพือ
5. วีซา
่ ธุรกิจ/ประชุม/สมมนา
่
เอกสารประกอบคาร้องขอวีซา
1.
2.

3.

4.
5.
6.
7.

หนังสือเดินทางจะต ้องมีอายุบังคับใช ้อย่างน ้อยไม่ตา่ กว่า 3 เดือนนับจากวันเดินทางกลับ
้ สาหรับประเทศเบลเยีย
แบบฟอร์มคาร ้องขอวีซา่ ระยะสัน
่ 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-anddocuments
เอกสารการเลือกภาษา
(เลือกภาษาใดภาษาหนึง่ ทีเ่ ป็ นภาษาราชการของประเทศเบลเยีย
่ ม)สาหรับผลการพิจารณาวีซา่
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-anddocuments
สาเนา หน ้าหนังสือเดินทางหน ้ารูปพรรณ 1 ฉบับ
หนังสือเชิญจากบริษัทห ้างร ้านในประเทศเบลเยีย
่ ม พร ้อมระบุเหตุผลของการเยีย
่ มเยือน
ี้ จงถึงจุดประสงค์และระยะเวลาในการเดินทาง
เอกสารรับรองของบริษัทในประเทศไทยทีช
่ แ
รวมถึงการยืนยันทีจ
่ ะรับผิดชอบค่าใช ้จ่ายต่างๆทีจ
่ ะเกิดขึน
้ ตลอดระยะเวลาการพานักในประเทศเบลเยีย
่ ม
หลักฐานยืนยันสถานภาพทางการเงิน/หลักทรัพย์สว่ นบุคคล (สมุดบัญชีเงินฝากพร ้อมสาเนา 1 ฉบับ
หรือ รายการบัญชีเงินฝากธนาคาร)

ั
ั
ในกรณีผย
ู้ น
ื่ คาร้องมีสญชาติ
อน
ื่ (นอกเหนือจากสญชาติ
ไทย)
8.

9.

10.

สาเนา ใบสาคัญถิน
่ ทีอ
่ ยู่ หรือ วีซา่ ประเภทบุคคลอยูช
่ วั่ คราว จะต ้องมีอายุบงั คับใช ้จนถึงวันสุดท ้าย
ของการเดินทาง หรือ สาเนา บัตรประจาตัวคนต่างด ้าวทีม
่ ถ
ี น
ิ่ ทีอ
่ ยูภ
่ ายในราชอาณาจักรไทย
ทีจ
่ ะต ้องมีอายุบงั คับใช ้จนถึงวันสุดท ้ายของการเดินทาง
สาเนา วีซา่ อนุญาตให ้เดินทางเข ้า-ออกภายในประเทศไทย ทีจ
่ ะต ้องมีอายุบงั คับใช ้จนถึงวันสุดท ้าย
ของการเดินทาง
สาเนา กรมธรรม์ประกันการเดินทางซึง่ มีวงเงินคุ ้มครองค่ารักษาพยาบาลอย่างน ้อย 30.000
ยูโรหรือเทียบเท่าเงินบาท
http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-anddocuments

หมายเหตุ
1.
2.
3.
4.
5.
6.

7.
8.

การยืน
่ หนังสือเดินทางเล่มเก่าทีม
่ ต
ี ราประทับการเดินทางเข ้าออกประเทศอืน
่ ๆเพือ
่ ประกอบในการยืน
่
คาร ้องขอวีซา่ อาจเป็ นประโยชน์ตอ
่ การพิจารณา
ิ ธิทจ
สถานทูตฯมีสท
ี่ ะเรียกขอเอกสารเพิม
่ เติมประกอบนอกเหนือไปจากทีร่ ะบุไว ้ข ้างต ้นนี้ได ้ตามแต่กรณี
ผู ้ยืน
่ คาร ้องขอวีซา่ ควรยืน
่ คาร ้องล่วงหน้าอย่างน้อย 1 เดือน ก่อนกาหนดการเดินทาง
ผู ้ยืน
่ คาร ้องสามารถยืน
่ คาร ้องขอสมัครวีซา่ ล่วงหน ้าได ้จนถึง 3 เดือนล่วงหน้า ก่อนการเดินทาง
ในกรณีทวี่ ซ
ี า่ ถูกปฏิเสธ ผู ้ยืน
่ คาร ้องจะไม่สามารถเรียกคืนค่าธรรมเนียมได ้
หลังจากยืน
่ คาร ้องแล ้ว ไม่สามารถเปลีย
่ นแปลงจุดประสงค์การเดินทางได ้ รวมทัง้ อายุบงั คับใช ้
ของวีซา่ ทีอ
่ นุมัตอ
ิ อกให ้ แล ้ว ย่อมไม่สามารถต่ออายุ หรือ ยืดกาหนดระยะเวลาออกไปได ้อีก
หากมีความจาเป็ นใดๆทีจ
่ ะต ้องแก ้ไขทัง้ 2 ประการ จะทาได ้โดยการยืน
่ คาร ้องขอรับการตรวจลง
ตราฉบับใหม่เท่านัน
้
สาหรับข ้อมูลเพิม
่ เติมเกีย
่ วกับการนัดหมายทางออนไลน์ทา่ นสามารถตรวจสอบได ้ที่
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
ทัง้ หมดในวันอืน
่ หรือ ยืน
่ แฟ้ มเรือ
่ งทีไ่ ม่สมบูรณ์ในวันนัน
้ แล ้วนาเอกสารทีข
่ าดมายืน
่ ใหม่เพิม
่ เติม
ภายในระยะเวลา 7 ว ัน ก่อนการพิจารณาจากสถานทูต มิฉะนัน
้ สถานทูตจะพิจารณาผลตาม
แฟ้ มเรือ
่ งทีไ่ ม่สมบูรณ์นัน
้
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