
Thailand har infört krav på att du ska boka och betala för PCR-test inför din inresa 

- Gå in på https://www.thailandpsas.com/ där du hittar förregistrering och betalning för PCR-test.

- Ladda ner appen ”Mor Chana” antingen via App Store eller Google Play. I appen får du svaret på ditt test.
Appen är obligatorisk att ladda ner.

- Vid ankomst till Thailand får du också ett testkit med ett självtest som ska tas dag 6. 
Resultatet av testet ska redovisas till hotellet samt i ovan nämnda app
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Registrering

Tryck på ”Create an appointment”
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Registrering

1. Klicka på ”Create a new account”

2. Ange din mailadress

3. Välj ett lösenord

4. Upprepa lösenordet

5. Klicka på ”Create account”

2

3

4

5

1

3



Logga in

När du registrerat din mailadress får du ett 
bekräftelsemail ifrån noreply@psas-
318318.firebaseapp.com med en länk.

Klicka på länken för att verifiera din 
mailadress.  Du får då upp en ruta att mailen 
har blivit registrerad och kan fortsätta med 
inloggningen. 

1. Ange din mailadress

2. Ange ditt lösenord

3. Tryck på ”Sign in” för att logga in.
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Boka tid för PCR-test

1. Tryck på ”Make new appointment”

2. Tryck på ”Make new appointment 
as a guardian” om ska boka en tid för 
dina barn
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Registrering av information steg 1

1. Ange titel

2. Ange ditt förnamn

3. Ange ditt mellannamn
- Ej obligatoriskt

4. Ange efternamn

5. Ange kön

6. Ange ditt personnummer inklusive födelseår 
- Exempel 1980-01-01 

7. Ange din nationalitet

8. Ange ditt passnummer

9. Ange vilket hotell du bor på i rullgardinslistan

10. Ange datum för ankomst

11. Ange tidpunkt för ankomst
- Informationen hittar du i ditt resebevis 

12. Ange ankomstflygnummer 
- Om du mellanlandar uppger du flygnummer för den sista flygningen

13. Tryck på ”Next” för att gå vidare
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Registrering av information steg 2

Tryck på ”next” för att gå vidare om du flyger till 
Phuket International Airport.

Flyger du till ett annat resmål i Thailand så bör du 
avvakta med att boka tid tills de har uppdaterat 
bokningssystemet för andra flygplatser i Thailand.
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Registrering av information steg 3

Kolla igenom din personliga information så att alla 
uppgifter stämmer som du har fyllt i.

Om någon information inte är korrekt, tryck på ”Back 
to prevous page” för att ändra.

Välj vilken betalningsmetod som du vill betala med.
Priset är 2,200 THB.

Tryck på ”Continue to payment” för att gå vidare.
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Betalning

Här ska du uppge dina kortuppgifter

1. Ange kortnumret som står på framsidan av ditt kort

2. Ange vilket namn som står på kortet

3. Ange datum när kortet går ut, först månad och sen vilket 
år

4. Ange CVV/CVV2, en tresiffrig kod på baksidan av ditt kort.

5. Ange vilket land kortet är utfärdat i

6. Ange din bank. Om din bank inte finns med i 
rullgardinslistan så skriv  ”Other Bank”

7. Ange din mailadress

8. Tryck på ”Continue Payment” för att komma vidare till 
signering med Mobilt BankID.

När du har signerat köpet kommer du att få en bekräftelse 
till den angivna mailadressen. 

Ifall ni är fler vuxna som reser så gör ni om samma process 
på nytt.
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