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6. VISA FOR MARRIAGE IN BELGIUM WITH EU CITIZEN 

 (The visa is a C-type visa) 

 
"The third country national who travels to marry a citizen of the Union and the European Economic 

Area (Iceland, Norway, Lichtenstein), Swiss nationals and non-sedentary Belgians who return, or the 

same national who has returned, to Belgium after having stayed legally for more than 3 months in 

another State of the Union must apply for a visa on the basis of Directive 2004/38/CR".  

 

The applicant will have to demonstrate that he is the de facto partner of the Union citizen he is 

accompanying or joining in Belgium. 
 

 

Required documents: 
 

1. National passport into which a visa can be affixed and which is valid for at least 6 months from the 

date of the first entry in the Schengen area 

2. Completed and signed Schengen 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. Proof that there is a Union citizen with the right to move and reside in the Union 

6. Proof that the Union citizen is going to a Union State other than the one of which he/she is a national, or 

proof that he/she is already resident there 

7. Declaration of marriage, delivered by the city hall in Belgium, within 6 months prior to the visa 

application + 1 copy 

8. Proof that the applicant is accompanying, or joining, that Union citizen 

9. Proof that applicant is a close family member or a distant family member of the Union citizen: both 

partners need to provide a proof of stable and permanent character of your relationship (photographs, 

letters, mails, telephone bills, money transfers, copies of previous visas and immigration stamps, signed 

declarations of friends and relatives, proof of holidays together, etc.) 

 

 

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. 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 book an appointment in advance for legalizations via following website: 

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

5. The applicant needs to do all legalizations of official documents through the Embassy before submitting 

the visa application. 

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

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

 

http://thailand.diplomatie.belgium.be/en/travel-to-belgium/visa/useful-addresses-and-documents
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8. The visa fee is non-refundable if the visa is denied. 

9. Please note that the city hall in Belgium might require other documents upon your registration in 

Belgium (Please contact the city hall for more information). 

10. 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. 

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

12. 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/citoyens-de-lunion 

NL: https://dofi.ibz.be/nl/themes/burger-van-de-eu 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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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6. วซีา่เพือ่การสมรสในประเทศเบลเยีย่ม 

กบัผูท้ ีเ่ป็นสมาชกิในสหภาพยโุรป  (วซีา่ “ C ” ชนดิพเิศษ) 
 

 

หมายเหต ุ
 

ผูย้ืน่ค ำรอ้งทีจ่ะเดนิทำงไปสมรสกับผูท้ีเ่ป็นสมำชกิของสหภำพและเขตเศรษฐกจิยโุรป (ไอซแ์ลนด ์นอรเ์วย ์ลกิ
เตนสไตน)์ ชำวสวสิและชำวเบลเยีย่มทีก่ลับมำยังเบลเยีย่มหลังจำกพ ำนักอยูต่ำมกฎหมำยในอกีรัฐหนึง่ของ
สหภำพมำเป็นเวลำมำกกวำ่ 3 เดอืน จะตอ้งยืน่ขอวซีำ่ประเภท Directive 2004/38/CR 
 

ผูย้ืน่ค ำรอ้งจะตอ้งแสดงหลกัฐำนแสดงควำมสมัพันธท์ีม่ตีอ่กันอยำ่งยำวนำนม่ันคงกบัผูท้ีเ่ป็นสมำชกิของสหภำพ
ยโุรปทีจ่ะมำพ ำนักอยูใ่นประเทศเบลเยีย่ม 
 
 

เอกสารประกอบการยืน่ค ารอ้ง  
 

1. หนังสอืเดนิทำงจะตอ้งมอีำยบัุงคับใชอ้ยำ่งนอ้ยไมต่ ่ำกว่ำ 6 เดอืนนับจำกวันแรกทีเ่ดนิทำงไปถงึพืน้ทีเ่ชงเกน้ 

2. แบบฟอรม์ค ำรอ้งขอวซีำ่ระยะสัน้ส ำหรับประเทศเบลเยีย่ม (กรอกขอ้ควำมโดยสมบรูณ์พรอ้มลำยเซ็น)  

พรอ้มตดิกำวรูปถำ่ยปัจจุบันขนำด 3.5x4.5 ซม. (รูปถำ่ยส ีและพืน้หลังสขีำวจ ำนวน 1 รูป) 

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

3. เอกสำรกำรเลอืกภำษำ (เลอืกภำษำใดภำษำหนึง่ทีเ่ป็นภำษำรำชกำรของประเทศเบลเยีย่ม) ส ำหรับผลกำรพจิำรณำวี

ซำ่  

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

4. ส าเนา หนำ้หนังสอืเดนิทำงหนำ้รูปพรรณ 1 ฉบับ 

5. หลักฐำน ยนืยันว่ำบุคคลทีผู่ย้ืน่ค ำรอ้งจะไปพ ำนักอำศัยอยู่ดว้ยเป็นผูท้ ีเ่ป็นสมาชกิในสหภาพยโุรป (เชน่ ส าเนา 

หนำ้หนังสอืเดนิทำงหนำ้รูปพรรณ และ ใบอนุญำตพิ ำนักอำศัยในประเทศเบลเยีย่ม) 

6. หลักฐำนทีแ่สดงวำ่ผูท้ ีเ่ป็นสมาชกิในสหภาพยโุรปไดเ้ดนิทำงไปยัง หรอื มถีิน่ทีอ่ยูพ่ ำนักอำศัยในประเทศใน

สหภาพยโุรปทีม่ไิดเ้ป็นประเทศเจา้ของสญัชาตติวัเอง  

7. ตน้ฉบบัและส าเนา “หนังสอืประกำศกำรสมรส” ออกโดย ส ำนักทะเบยีนทอ้งถิน่ หรอื คอมมูน ในประเทศเบลเยีย่ม  

ตอ้งมอีำยุบังคับใช ้ 6  เดอืนกอ่นกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่  

8. หลักฐำน ยนืยันว่ำผูย้ืน่ค ำรอ้งเดนิทำงไปพรอ้มกัน หรอืเพือ่ไปอยูร่่วมกันกับผูท้ ีเ่ป็นสมาชกิในสหภาพยโุรป 

9. หลักฐำน แสดงว่ำผูย้ืน่ค ำรอ้งเป็นสมำชกิในครอบครัวของผูท้ ีเ่ป็นสมาชกิในสหภาพยโุรป ทัง้สองฝ่ำยจะตอ้งยืน่

หลักฐำนแสดงควำมสมัพันธท์ีม่ตีอ่กันอย่ำงยำวนำนมั่นคง )รูปภำพ,จดหมำย,ใบแจง้หนี้ค่ำโทรศัพท์, อเีมล, ส ำเนำ  

กำรตรวจลงตรำวซีำ่ทีเ่คยไดร้ับครัง้กอ่น  หนังสอืยนืยันรับรองจำกผูเ้ป็นมติรสหำยหรอืบคุคลในครอบครัว,และ อืน่ๆ ( 

 

 

หมายเหต ุ

 

1. ผูย้ืน่ค ำรอ้งจะตอ้งมำท ำกำรยืน่แฟ้มค ำรอ้งดว้ยตนเองเท่ำนัน้ 

2. แฟ้มค ำรอ้งขอวซีำ่จ ำเป็นตอ้งยืน่เป็น 2 ชุด (แยกกนั) เรยีงตำมล ำดับตำมขำ้งตน้ 

3. สถำนทูตฯ มสีทิธิท์ีจ่ะเรยีกรอ้งขอเอกสำรเพิม่เตมิประกอบนอกเหนือไปจำกทีร่ะบุไวข้ำ้งตน้ไดต้ำมแต่กรณี 

4. เอกสำรฉบับแปลจ ำเป็นตอ้งแปลจำกส ำนักงำนแปลทีไ่ดข้ ึน้ทะเบยีนจำกทำงสถำนทูตฯเท่ำนัน้ และหลังจำกที่

ตน้ฉบับไดร้ับกำรรับรองจำกกระทรวงกำรต่ำงประเทศของท่ำนแลว้ หลังจำกนัน้ ตน้ฉบับและค ำแปลจะตอ้งผ่ำนกำร

ประทับตรำรับรองนติกิรรมทีส่ถำนทตูฯ  พรอ้มช ำระคำ่ธรรมเนียมนติกิรรมเป็นเงนิบำทในมลูค่ำเทยีบเทำ่ 20 ยโูร ตอ่

จำนวนเอกสำร 1 ฉบับ  

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

ผูย้ืน่ค ำรอ้งจ ำเป็นตอ้งท ำนัดล่วงหนำ้ส ำหรับกำรประทับตรำรับรองนติกิรรมทีส่ถำนทูตฯ ท่ำนสำมำรถท ำนัดไดท้ี่ 

https://appointment.diplomatie.be/Home/Index/df8bd39e-24f8-43c2-a1d2-d4765eb630c6 
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5. ผูย้ืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ตอ้งน ำเอกสำรทีจ่ ำเป็น (เชน่ หลกัฐานการสมรส เป็นตน้) เพือ่ขอประทับตรำรับรองนติกิรรม ที่

สถำนทูตฯใหเ้รยีบรอ้ย กอ่น ยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ 

6. ผูย้ืน่ค ำรอ้งควรยืน่ค ำรอ้งลว่งหนา้อยา่งนอ้ย 2 สปัดาห ์กอ่นก ำหนดกำรเดนิทำง 

7. ผูย้ืน่ค ำรอ้งสำมำรถยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ล่วงหนำ้ไดจ้นถงึ 6  เดอืนลว่งหนา้ กอ่นกำรเดนิทำง 

8. หำกวซีำ่ถกูปฏเิสธ ผูย้ืน่ค ำรอ้งไมส่ำมำรถเรยีกคนืค่ำธรรมเนียมใดใดได ้

9. หลังวันเดนิทำงถงึประเทศเบลเยีย่ม ทำ่นจ ำเป็นตอ้งมำตดิต่อส ำนักทะเบยีนทอ้งถิน่ในประเทศเบลเยีย่ม ซึง่อำจขอให ้

แสดงเอกสำรอยำ่งอืน่เพิม่เตมิ (โปรดตดิต่อส ำนักทะเบยีนทอ้งถิน่ส ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิ) 

10. หลังจำกยืน่ค ำรอ้งแลว้  ไมส่ำมำรถเปลีย่นแปลงจุดประสงคก์ำรเดนิทำงได ้หำกมคีวำมจ ำเป็นใดใดทีจ่ะตอ้งแกไ้ข จะ

ท ำไดโ้ดยกำรยืน่แฟ้มค ำรอ้งขอวซีำ่ฉบับใหมเ่ท่ำนัน้ 

11. สถำนทูตอำจตอ้งกำรหลักฐำนกำรซือ้ต๋ัวเครือ่งบนิของผูย้ืน่ค ำรอ้งเพิม่เตมิเมือ่วซีำ่ไดร้ับกำรอนุมัตแิลว้เทำ่นัน้  

12. ส ำหรับขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับเอกสำรประกอบ ระยะเวลำในกำรด ำเนนิกำร กำรตดิตำมสถำนะกำรยืน่ค ำรอ้งขอวซีำ่ 

กฎระเบยีบ และขอ้มลูอืน่ๆเกีย่วกับกำรตรวจคนเขำ้เมอืง ท่ำนสำมำรถตรวจสอบไดท้ี่ 

FR :https://dofi.ibz.be/fr/themes/citoyens-de-lunion 

NL: https://dofi.ibz.be/nl/themes/burger-van-de-eu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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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