Visum voor bepaalde landen
1. Vereisten
Burgers van een van de volgende landen zijn verzocht extra documenten mee te nemen om
een toeristenvisum aan te vragen
De aanvrager moet een verblijfskaart in België of in Luxemburg hebben

** De Ambassade is niet bevoegd om de visumaanvraag te beoordelen. Het dossier wordt
doorgestuurd naar het Thaise Ministerie van Buitenlandse Zaken ter goedkeuring.
*Indien u een burger bent van één van de bovenstaande landen, gelieve GEEN vluchtticket
of accomodatie te boeken vóór uw visum is goedgekeurd."
* De visumaanvraag moet minstens 4 weken vóór de afreisdatum worden ingediend
2. Vereiste Documenten
1) Een reispas of reistitel dat minstens 6 maanden geldig is en met minstens 1 vrije pagina
2) 1 kopie van uw reispas of reistitel (de eerste pagina met uw foto)
3) 1 aanvraagformulier volledig ingevuld
4) 2 recente pasfotos in kleur, 3,5 + 4,5 cm, niet ouder dan 6 maanden. De fotos moeten
identiek zijn.
5) 1 kopie van uw geldig Belgische of Luxemburgse verblijfskaart. De kaart moet geldig zijn
voor uw volledige reis en tot u terug in België of in Luxemburg bent.
6) 1 kopie van de reservatie van de vliegtuigtickets in en uit Thailand waarop de naam van
de aanvrager, de vertrekdatum en de datum van terugkomst vermeld staan. Gelieve uw
ticket niet te kopen voor uw visum is goedgekeurd.
7) 1 kopie van de hotelreservatie in Thailand voor het volledige verblijf. De naam van de
aanvrager, het volledige adres, aankomst- en vertrekdatum moeten op het document
vermeld staan.
OF
1 kopie van een brief of e-mail van een Thaise garant die u uitnodigt om bij hem/haar te
verblijven. De brief moet de volledige naam van de aanvrager, het volledige adres,
aankomst- en vertrekdatum vermelden. De garant moet een kopie van zijn/haar Thaise
identiteitskaart voorleggen alsmede een bewijs van woonst in Thailand (Tabian Baan).
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8) 1 kopie van het werkcontract van de aanvrager waarop zijn/haar positie, het salaris en de
duur van het contract staan.


Indien de aanvrager een student is, gelieve een bevestigingsbrief van de
school bij te voegen (in het Engels)



Indien de aanvrager werkloos is MOET hij/zij een sponsor hebben. Gelieve
het volgende mee te nemen:
- 1 kopie van zijn/haar identiteitskaart
- 1 kopie van zijn/haar 3 laatste loonbriefjes
- 1 zakelijke brief van de sponsor, in welke hij/zij zich identificeert en meer
uitleg geeft betreffende de relatie met uw persoon

9) 1 kopie van de bankafschriften van de 3 laatste maanden van de aanvrager
10) Enkel in het bezit van een reistitel, dient de aanvrager een bewijs voor te leggen van
hun nationaliteit vóór hun status van vluchteling (oude identiteitskaart, oud paspoort,
geboorteakte, rijbewijs,...)
Deze documenten zijn VERPLICHT voor een Visumaanvraag en we zullen uw aanvraag NIET
in aanmerking nemen als een of meerdere documenten ontbreken!
DE CONSUL MAG ANDERE DOCUMENTEN VRAGEN INDIEN NOODZAKELIJK
Visumaanvragen zijn van maandag tot vrijdag, ENKEL van 9u30 tot 12u00
Visums afhalen is van maandag tot vrijdag, ENKEL van 14u00 tot 15u00
Nota:

 De visumaanvraag moet minstens 4 weken vóór de afreisdatum worden ingediend
 De consulaire bediende heeft het recht om een visumaanvraag te weigeren, zonder
hiervoor een reden te moeten geven
 Nadat de visumaanvraag is goedgekeurd zou de Ambassade u voor een interview
kunnen vragen
 Gelieve zelf uw kopies te maken. Er is geen mogelijkheid om kopies te maken op de
Ambassade.
 The Embassy does not provide copying or printing service. Please always bring your
own copies. The Embassy reserves the right to keep all your documents as reference
after processing your Visa application
3. Visum kostprijs
30 € contant te betalen bij de visumaanvraag

Royal Thai Embassy Brussels
876 Chausée de Waterloo, 1000 Brussels, Belgium
Tel. +32-2-640 68 10 ● Fax. +32-2-648 30 66 ● E-mail: consular@thaiembassy.be ● www.thaiembassy.be

