
Steg-för-steg guide till inresa i Thailand
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Sammanfattning av vad som behöver göras innan avresa:

• Läsa igenom och förstå inreseregler
• Ladda ner vaccinationsbevis

• Se över sin försäkring
• Ladda ner sin biljett
• Registrera sin inresa på Thailand Pass
• Ladda ner appen ”Mor Chana”
• Boka PCR-test i Sverige
• Boka PCR-test i Thailand

Detaljerad info och steg-för-steg guide finns i denna presentationen

2



Förberedande steg
• Läs igenom alla inreseregler på: https://www.tui.se/att-resa-med-oss/information-om-

destinationer/thailand/

• Ladda ner vaccinbevis och QR kod från: https://covidbevis.se/vaccinationsbevis-web/

• Kontakta ditt försäkringsbolag och be om ett bevis på engelska som påvisar att försäkringen 
täcker minst 50 000 USD i sjukvård

• Se till att du har din biljett för resan tillgänglig. Din biljett kan laddas ner från Min Sida: 
https://www.tui.se/min-sida/

• Ha alla passen tillgängliga för alla resenärer i bokningen
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Registrera resa på Thailand Pass

• Här registrerar du ditt Thailand Pass: https://tp.consular.go.th/

• Man måste fylla i ett formulär per resenär över 12 år
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• Klicka på Non-Thai 
Nationals*

*Personer med Thailändskt pass          
trycker på knappen för Thai 
Nationals
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• Klicka på ”Select” i rutan som 
heter ”Exemption from 
Quarantine (Test and Go)”
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• Läs igenom sidan

• Klicka först i ”I hereby acknowledge
that I have read, understood, and 
accept all the information above”

• Klicka därefter ”Confirm”
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• Välj ”Travel” under Purpose of Arrival

• Välj det land du reser från*

• Välj vilken flygplats i Thailand du ankommer till

• Klicka på kalendern för att välja datum. Välj 
det datum du ankommer i Thailand. OBS! Alla 
våra flyg går över natten till Thailand, om du 
har avresa t.ex. 04/12/2021, ska du välja 
ankomst 05/12/2021. Datumet kommer visas i 
formatet mm/dd/åååå

• Skriv i hur många dagar du är i Thailand
• Klicka ”No” under Tour group

• Om det är första resan för dig till Thailand, 
klicka ”Yes” under First-time visit, annars klicka 
”No”

• Klicka Register för att gå vidare

*Svenskar som reser från Köpenhamn ska välja 
”Denmark”
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• Klicka ”Confirm” på rutan som dyker 
upp

9



• Fyll i dina personuppgifter enligt ditt pass

• Välj födelsedatum i kalendern, datumformatet som 
visas är mm/dd/åååå

• Fyll i det du jobbar med på engelska. Enklare 
beskrivning räcker som t.ex. Nurse, Manager, Marketing 
etc.

• Om du inte arbetar, skriv ”Un-employed” om du är 
pensionerad skriv ”Retired”

• Välj din passtyp, majoriteten har ett ”Ordinary
Passport”

• Skriv i ditt Passnummer

• Ta en bild på fotosidan av ditt pass och ladda upp här

• Om du reser med barn under 12 år, ska du fylla i deras 
information här genom att klicka på ”Add more” 

• Reser du utan barn eller med barn äldre än 12 år 
klickar du på ”Next”
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• Välj vilket vaccin du har fått på dos 1
• Välj vilket datum du fick dos 1
• Ta en bild eller skärmbild av ditt 

vaccinationsbevis (man kan inte ladda upp 
dokument i PDF format) och ladda upp

• På sidan covidbevis.se kan man också ladda 
ner en QR kod. Vi rekommenderar att man 
också laddar upp denna för snabbare 
godkännande av Thailand Pass.
• Ta en bild eller skärmbild av din QR kod och 

ladda upp här

• Thailand Pass begär bevis på både dos 1 och 
2. Många har bara bevis på full vaccinering 
och inte dos 1. Ladda då bara upp samma 
bevis på både dos 1 och 2
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Repetera proceduren för dos 2

• Välj vilket vaccin du har fått på dos 2

• Välj vilket datum du fick dos 2

• Ladda upp bilden på ditt vaccinationsbevis

• Ladda upp bilden på din QR kod 

• Thailand Pass begär bevis på både dos 1 och 
2. Många har bara bevis på full vaccinering 
och inte dos 1. Ladda då bara upp samma 
bevis på både dos 1 och 2

• Om du har fått en tredje dos kan du lägga till 
den här och repetera samma procedur.

• Klicka därefter i här och tryck ”Next”
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Här ska du fylla i information om ditt hotell

• Klicka i SHA+

• Fyll i ditt bokningsnummer med TUI

• Fyll i ditt hotell, om du ska bo på mer än ett 
hotell, fyller du i där du ska bo första natten

• Fyll i adressen till hotellet. Denna kan du hitta på 
vår hemsida och gå in på det hotell du bokat och 
titta under ”Om hotellet”

• Fyll i den provins hotellet ligger i. Har du bokat 
hotell i Khao Lak ska du välja Phangnga, har du 
bokat hotell på Koh Lanta ska du välja Krabi

• Fyll i de datum du bor på hotellet

• Fyll i det flygnummer du ankommer till Thailand 
med

• Ladda upp en bild på din biljett

Fortsättning på nästa sida
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• Fyll i din hemadress

• Fyll i ett telefonnummer du kan nås på i 
Thailand

• Fyll i en kontaktperson om ett olycksfall 
skulle ske

• Fyll i den personens telefonnummer

• Tryck ”Next”
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Här ska du intyga att du har en försäkring som täcker 
minst 50 000 USD i sjukvård.

• Fyll i ditt försäkringsnummer
• Intyga att försäkringen täcker minst 50 000 USD 

genom att trycka ”Yes”
• Intyga att försäkringen täcker hela din reslängd 

genom att trycka ”Yes”
• Fyll i när försäkringen började gälla
• Ladda upp det intyg du har på engelska från 

försäkringsbolaget

• Om du har varit i fler länder än Sverige 14 dagar 
innan ankomst, klicka ”Add more”*

• Tryck ”Submit”
• Repetera hela proceduren för alla andra resenärer 

över 12 år i bokningen

*För resenärer som reser från Köpenhamn ska man också 
lägga till ”Denmark” 
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Boka och betala PCR test för inresa i Thailand

• Här bokar du ditt test som ska tas vid ankomst i Thailand
• Vid testet i Thailand, som sker på flygplatsen vid ankomst, får du även det 

självtest-kit som ska användas dag 6-7
• Gå till följande sida: https://www.thailandpsas.com/
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• Klicka på ”Create an appointment”
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• Fyll i din email

• Välj ett lösenord

• Skriv ditt lösenord igen

• Klicka på ”Create Account”

• Du kommer få ett bekräftelse email 
från: noreply@psas-
318318.firebaseapp.com

• Klicka på länken i mailet för att 
bekräfta din mailadress

• Gå därefter tillbaka till förstasidan 
och logga in: 
https://www.thailandpsas.com/SignIn
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• Klicka ”Make a new appointment”

• Här kan du även boka tester för ett 
barn som du är målsman för
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• Fyll i dina personuppgifter enligt 
passet

• Fyll i det hotell du bor första natten 
på

• Fyll i ankomstdatum till Thailand. 
Observera att flygen ankommer till 
Thailand dagen efter avresa från 
Sverige. Det är ankomstdatumet i 
Thailand som ska fyllas i

• Fyll i flygets ankomsttid i Thailand

• Fyll i ditt flygnummer
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• Här ska alternativet ”(Phuket) 
International Airport” komma upp.

• Guiden kommer uppdateras med 
information för resande till Krabi 
flygplats när denna informationen 
blir tillgänglig från Thailand.
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• Dubbelkolla att alla personuppgifter 
och ankomsttid i Thailand är rätt

• Välj betalningsmetod och klicka 
”continue to payment”
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• Fyll i dina kortuppgifter och gå 
vidare

• I nästa steg ska betalningen 
verifieras på det sätt som krävs 
från din bank. T.ex via BankID

• Därefter kommer du få en 
bekräftelse på din bokning.

• Repetera stegen för alla vuxna 
resenärer i bokningen

23



PCR test innan avresa

• Cirka en vecka innan avresa kommer du få ett email med en 
länk för att boka det PCR test som krävs innan avresa till 
Thailand.

• Testerna bokade via denna länken subventioneras av TUI och 
500 kr per person betalas själv.

• Vill eller kan man inte ta test på de testcenter som vi erbjuder, 
kan man göra det på egen hand, då utan subventionering. 
Man ska då ta ett PCR test med reseintyg. Testet kan tas 
tidigast 72 timmar innan ankomst i Thailand.
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Frågor? – Kontakta kundservice via telefon, via 
TUI-appen eller på Facebook Messenger.
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