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Thailand Pass
Indrejsetilladelse til Thailand

Registreringen for Thailand Pass er gjort mere simpel fra 1. juni.

Stor forbedring er at der nu kan uploades pdf dokumenter, 
hvor der tidligere kun kunne uploades billeder.

Nu kan vaccinations, test og forsikringsdokumenter uploades 
direkte og uden problemer med at konvertere til billeder.
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Thailand Pass
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Ser nogenlunde sådan ud (fra Test&Go tidligere, men princippet det samme)



Thailand Pass
Indrejsetilladelse til Thailand

Thailand Pass er en indrejsetilladelse som alle udenlandske rejsende stadig skal 
have for at kunne rejse til Thailand.

Thailand Pass skal søges af alle rejsende på 18 år og derover.
Medrejsende børn og unge under 18 år skrives ind i forældrenes Thailand Pass.
Unge der rejser alene skal have sit eget Thailand Pass.

Thailand Pass ansøges online og er 100% gratis at få.

Myndighederne har oplyst at svaret skulle komme straks efter ansøgning er 
sendt.

Efter der er ansøgt modtages Thailand Pass via mail og er dokument der bl.a. 
indeholder QR kode, navn og gyldighedsdatoer.

Thailand pass kan anvendes til indrejse 3 dage efter den oprindeligt planlagte 
ankomstdato som blev angivet ved ansøgningen.

Thailand Pass ansøges på https://tp.consular.go.th
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Thailand Pass
Indrejsetilladelse til Thailand

Krav for at rejse til Thailand uden karantæne og test i Thailand:

Vaccinations certifikater, 2 stik er nok. Ingen udløbsdato indtil videre.

ELLER

RT-PCR- eller lyn-test taget højst 72 timer inden afrejse for rejsende der ikke er 
vaccinerede.

OG (gælder for alle)

Rejseforsikring på mindst 10.000 USD

Der skal uploades:

Billede af pas forside

Billeder af vaccinations certifikater. Der er et for hvert stik.

Billede af forsikringsbrev

Alle dokumenter skal være på engelsk.
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Thailand Pass
Indrejsetilladelse til Thailand

Sådan søges Thailand Pass trin for trin

Næste sider viser alle de sider som skal udfyldes undervejs.

Jeg har udfyldt med fiktiv information kun for at vise hvordan det virker og har 
derfor ikke afsluttet ansøgningen.

Virker måske som meget, men haves de forskellige papirer klar kan det gøres på 
mindre end 10 minutter.

Held og lykke.
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Forsiden af Thailand Pass ansøgningssiden

Vælg Air Travel,

hvis du kommer med fly



Pop-up med forskelligt info.

Nyheder kommer også der.

Opdateres løbende.
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Vælg Begin Registration

for at starte registreringen.

Længere nede er der bl.a.

FAQ fra udenrigsministeriet

med de overordnede regler.
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Beskrivelse af betingelser og

dokumenterkrav.

Dokumenter er det som er krævet

for at rejse ind i Thailand eller 

registrere til Thailand Pass.

Visum (hvis haves) skal ikke bruges

til registrering af Thailand Pass 

Forsikringen:

Anbefaler klart en dansk

rejseforsikring.

Dækker bedre og meget mere.

De lokale har mange begrænsninger. 

Læs mere om vaccinations og 

forsikringskrav på:

www.thaiguide.dk/corona
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Her indtastes din rejseinformation

Flight number er det fly der lander i 

Thailand i tilfælde af mellemlanding.

Thailand Pass kan anvendes 

3 dage efter den dato

som her skrives ind.
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Personlig information:

Navn, fødselsdato,

pasinformation  osv

Navn skal skrives som det står

i maskinfeltet i passet.

Der må ikke skrives med

æ,ø eller å eller

andre særlige bogstaver.

Email bruges til at sende

Thailand Pass til dig

Occupation = job 
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Personlig information:

Pasinformation.

Der skal vælges ”Ordinary Passport”

for dem der ikke har særligt pas.

Upload billede af billedsiden i dit pas.

Kun selve forsiden med dit billede. 

Evt. beskær billedet.

Børn og unge under 18 år

Her skrives unge ind i forældres 

Thailand Pass.

Vælg Add More.
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Personlig information:

Børn og unge under 18 år

Først skrives barnets data ind og 

uploades billede af pas.
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Personlig information:

Børn og unge under 18 år

Læs om vaccinations og testkrav

for børn og unge på 

www.thaiguide.dk/corona

Vaccinations certifikater, 

hvis haves.

Uploade billede af hele certifikatet.

Der er et per stik.

Forsikringsdokument uploades her.

Se evt. www.thaiguide.dk/forsikring
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Vaccinations og test dokumentation:

For selve ansøgeren

Skal vælges et af punkterne eller kan der 

ikke kommes videre i registreringen.

Recovery Certificate – har tidligere været

betinget af at have modtaget mindst 1 stik

vaccine efter smitten.

Første stik der uploades skal være det sidste.

Flere certifikater tilføjes ved at vælge 

knappen ”Add more”. 

(gemt bag dropdown menuen)
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Vaccinations og test dokumentation:
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Overnatning og forsikrings info:

Skal opgive adressen hvor der 

overnattes første nat.

Dokumentation ikke nødvendig.

Følgebrev fra forsikringsselskab 

uploades her.
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Yderligere info:

Plads til at uploade andre dokumenter

Hvis der er nogle som synes vigtigt. 

Navneændringer eller lignende.

Afslut:

Tryk Next og ansøgningen sendes.

Der vil sikkert komme en bekræftelse med en 

6 cifret kode på skærmen. 

Skriv den ned eller tag skærmbillede.

Senere modtages en email med Thailand Pass

som printes ud.

Held og lykke og rigtig god tur.

END
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