
Inreseformulär till Thailand

Thailand har infört kontroll vid inresa. Syftet är att göra det lättare för
myndigheterna att spåra covid-19-smitta och minimera ny smittspridning.
Alla över 12 år måste fylla i ett eget formulär.

I formuläret ska du bland annat fylla i information om ditt flyg,
personuppgifter och ditt hotell. Följande sidor ger en överblick.

Undvik gärna översättningsfunktionen i din webbläsaren, och låt 
formuläret vara på engelska.

Formuläret finns tillgängligt online på https://tp.consular.go.th/

Var uppmärksam på att myndigheterna med kort varsel kan göra ändringar i 
formuläret. Denna version gäller per den 3 MAJ 2022.
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- Covidbevis som bekräftar full vaccinering om du har det.

- Försäkringsintyg (du måste själv kontakta ditt försäkringsbolag i god tid, ett engelskt intyg på att din försäkring 
täcker sjukvårdskostnader upp till minst 10.000 USD eller motsvarande)

- En bild av fotosidan i ditt pass
Efter att ha skickat in formuläret är det en handläggningstid på 0-5 arbetsdagar innan en QR-kod presenteras 
som du måste ha tillgänglig vid avresa.

Inför start av inreseformulär till Thailand

Dessa dokument krävs för att du ska kunna fylla i ditt 
inreseformulär:



Registrering

Tryck på Non-Thai för att gå vidare i formuläret. 
Har du ett Thailändskt pass trycker du på den vänstra 
knappen ”Thai Nationals”.

Tryck på English language för att komma vidare i 
registreringen.
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Registrering

1. Om du är fullvaccinerad eller 
reser med ett negativt PCR test.
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Vår manual är utformad efter Non-Thai och personer som antingen är fullvaccinerade eller 
reser med ett negativt Covid-19 RT PCR test som ej är äldre än 72 timmar innan avresan
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Registrering

Läs igenom texten på sidan.
Texten är på engelska och det är ditt eget ansvar 
att ta del av informationen. Kan du
inte engelska rekommenderar vi att du ber någon
du känner om hjälp med att översätta. 

Du klickar i att du har läst, förstått och accepterar 
informationen på sidan här.
Därefter trycker du på ”Confirm”
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Ifyllande av formulär

1. Här ska du ange syftet med din resa, 
fyll i ”Travel”

2. Ange vilket land du reser ifrån

3. Ange ankomstflygplats i Thailand

4. Ange ditt flygnummer (för ankomst till Thailand)
Du hittar flygnummer på din biljett eller på Min Sida

5. Ange datum för ankomst (Tänk på att du ofta ankommer 
dagen efter ditt utresedatum.)

6. Ange datum för avresa från Thailand

7. Tryck på ”Register” för att gå vidare
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*

*Det är av stor vikt att du anger rätt datum för ankomst till Thailand, vid fel angivet datum kan man bli nekad inresa.



Ifyllande av formulär

Texten är på engelska och det är ditt eget ansvar att
ta del av informationen.
Kan du inte engelska rekommenderar vi att du ber
någon du känner om hjälp med att översätta.

Du godkänner att du har läst, förstått och accepterar 
informationen på sidan här genom att trycka på 
Confirm för att gå vidare.
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Ifyllande av formulär

1. Ange din titel

2. Ange förnamn

3. Ange mellannamn
Ej obligatoriskt

4. Ange efternamn

5. Ange nationalitet

6. Ange ditt födelsedatum

7. Ange din mailadress
OBS! Har du en @hotmail, @live eller @msn mejladress 
måste du använda en annan mejladress då du inte kommer 
kunna ta emot obligatoriska QR-koden på denna typ av 
mailadress.

8. Upprepa din mailadress

9. Ange ditt yrke på engelska
Till exempel: Carpenter, Doctor, Human Resources.
Om du är pensionär skriver du Retired och ifall du inte 
arbetar eller är student skriver du Un-employed.
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Ifyllande av formulär

1. Ange ”Ordinary Passport”

2. Ange passnummer

3. Ta en bild på ditt pass (se exempelbild som är inringad) med 
din mobilkamera och ladda upp bilden genom att trycka på 
”Browse file”. Tänk på att bilden måste vara i något av dessa 
format - jpg, jpeg, png och max 5 MB.

4. Om du har fullvaccinerade barn under 18 år så trycker du 
på Add more för att fylla i deras information.

5. Tryck på Next för att gå vidare.
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Ifyllande av formulär

Texten är på engelska och det är ditt eget ansvar att ta del av informationen.
Kan du inte engelska rekommenderar vi att du ber någon du känner om hjälp med att översätta.

1. Lämna denna ruta tom

2. Ange namn på ditt covid-19 vaccin du 
fick vid dos 1

3. Ange datum när du fick din dos 1

1

2 3
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Ifyllande av formulär

Thailand har infört att bevis krävs från första 
vaccinationssprutan. Alla har inte fått sin första dos 
som ett digitalt certifikat. Använd certifikatet från 
din fullvaccinering.
Från hemsidan covidbevis.se kan du fota och spara 
ner ditt vaccinationsbevis. (lättast att ta bilden med 
sin mobilkamera och spara ner)  
Du använder samma bilder till vaccinationsdos 2 
som kommer i nästa steg.

1. Ladda upp ditt vaccinationsbevis

2. Kryssa i rutan för att ladda upp din QR-kod för ett 
snabbare svar från Thailand Pass

3. Ladda upp din QR-kod. 

Exempel på hur de önskar att QR-koden ser ut enligt de två första bilderna med grön bock över.
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Ifyllande av formulär

Formuläret efterfrågar nu vaccionationsdos 2.

1. Ange namn på ditt covid-19 vaccin som du fick vid dos 2 

2. Ange datum när du fick dos 2

3. Ladda upp samma vaccinationsbevis

4. Kryssa i rutan för att ladda upp QR-kod för ett snabbare 
svar från Thailand Pass

5. Ladda upp samma QR-kod 

Du använder och laddar upp samma vaccinationsbevis på 
både dos 1 och dos 2 då Thailand Pass begär bevis på 
båda.

1 2
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Texten är på engelska och det är ditt eget ansvar att ta del av informationen.
Kan du inte engelska rekommenderar vi att du ber någon du känner om hjälp med att översätta.

Ifyllande av formulär

Du klickar i att du har läst, förstått och accepterar informationen på sidan.
Därefter trycker du på ”Next”.

1. Tryck på ”Add more” ifall du har fått en tredje dos och upprepa samma information.
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1. Ange Province

2. Ange adress där ni ska bo

1

2
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1. Ange hemadress

2. Ange telefonnummer +46

3. Ange en person du kan komma i kontakt med under resan

4. Ange personens telefonnummer +46       

1

2

3

4

Klicka på next



Ifyllande av formulär

Thailand kräver att du ska ha en reseförsäkring som är giltig under 
hela din vistelse som täcker minst 10 000 USD.

1. Ange ditt försäkringsnummer
Numret ska stå på ditt reseförsäkringsbevis. Om du inte har något, 
kontakta ditt försäkringsbolag där du har din reseförsäkring. 

2. Täcker din reseförsäkring 10.000 USD?
Kryssa i ”Yes” då detta är ett krav

3. Reseförsäkringen täcker hela min vistelse i Thailand
Kryssa i ”Yes” då detta är ett krav

4. Ange datum när försäkringen började gälla

5. Ta en bild på första sidan av ditt försäkringsbevis. Ladda upp den 
genom att trycka på ”Browse file”
OBS! Tänk på att försäkringsbeviset måste vara skrivet på engelska
Kontakta ditt försäkringsbolag i fall du inte har formuläret på engelska

6. Kryssa i att du är medveten om att din försäkringen täcker minst 
10.000 USD och alla medicinska kostnader relaterade till COVID-19, 
och att du kommer att vara fullt ansvarig för alla medicinska utgifter 
som inte täcks av försäkringsbolaget.

Texten är på engelska och det är ditt eget ansvar att ta del av 
informationen.
Kan du inte engelska rekommenderar vi att du ber någon du känner om
hjälp med att översätta.
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Ifyllande av formulär

1. Har du besökt andra länder de senaste 14 dagarna innan ankomst 
till Thailand?
Om du har besökt andra länder tryck på ”Add more” och välj från 
rullgardinsmenyn. 

2. Här laddar man upp bild ifall man har läkarintyg eller nyligen 
registrerat en efternamnsändring. Du laddar upp bild genom att 
trycka på ”Browse file”
Ej obligatorisk

3.  Tryck på ”Submit” för att gå vidare
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Slutförande 

Du är nu klar och har nu fyllt i hela formuläret och 
fått en ”access code” 

En bekräftelse kommer att skickas till din e-
postadress. 
Mailet kommer från thpass@tp.consular.go.th där du 
får bekräftat att ”Thailand Pass System” har tagit 
emot ditt formulär.

Du använder din access code ifall du vill kolla status 
på ditt ärende eller uppdatera information.
Skriv ner koden så att du har den sparad.

Du kommer att få ytterligare en bekräftelse där du får 
din QR-kod inom 7 arbetsdagar.  
I vissa fall får man sitt certifikat med QR-kod direkt 
efter registrering.

Var uppmärksam på att mailet kan hamna i din
skräppost.
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Slutförande

När du har mottagit din QR-kod per mail från Thailand Pass så 
kommer du att få en bifogad PDF med dina personliga uppgifter.

VIKTIGT!
Som resenär är du själv ansvarig för att fylla i formuläret korrekt
och i god tid före avresan. Om du inte fyllt i formuläret kommer du
att bli nekad inresa i landet och får inte stiga ombord på flyget på
avreseflygplatsen. Skulle så vara fallet finns det ingen möjlighet att
få tillbaka några pengar för resan.

Name Name

A

aaaa


