Visum
• Visum betyder inresetillstånd
Ufärdas av ambassad eller konsulat utanför Thailand
Huvudman UD

• Tillfälligt uppehållstillstånd i landet
Beslutas och förlängs av immigrationen i Thailand
Huvudman inrikesdepartementet
Immigrationen kan också konvertera en typ av visum
till en annan
De 30 dagarna man får vid inresa i Thailand är inget
visum – det är ett tillfälligt uppehållstillstånd

Ansökan om visum i Sverige
• Är den normala och säkraste vägen Men har blivit
krångligare…
• Kan inte längre ansöka per post – inte ens för 3 mån
turistvisum. Personlig inställelse krävs
• Man kan i stället använda ombud – kostar mer och
tar tid. C:a 2 veckor
• Vid pensionärsvisum Non Imm O, krävs påbörjat
pensionsuttag – för gifta, båda makarna
• 3 månaders pensionärsvisum, utfärdas i Stockholm
Osäkert om det görs i Göteborg

Direktansökan/konvertering
• Inget visum från Sverige

• De 30 dagarna man får vid inresa med flyg konverteras till ett 3
mån pensionärsvisum Non Imm O, Single Entry.
• Görs numera i Bangkok för boende i Hua Hin
Det krävs 2 resor till Bangkok och tar 30 dagar att få visat
enl nuvarande uppgifter från medlemmar.
• Uppehållstiden förlängs med ett år i taget på
immigrationskontoret i Hua Hin

• OBS Ni som redan har ett giltigt ettårsvisum berörs inte! Ni kan
fortsätta som vanligt att förlänga uppehållstiden hos
immigrationen i Hua Hin

Direktansökan/konvertering
intressant för vem?
• Den som inte har påbörjat sina pensionsuttag
• Makar där bara ena parten har pension.
Båda makarna måste var för sig uppfylla de
de ekonomiska kraven. Hu kan inte medfölja
på mannens ansökan
• Den som är i Thailand utan giltigt visum och
vill stanna längre än 2 mån.
• MEN det är ett osäkert alternativ!
Kan försvinna när som helst – kanske vid en
”storstädning” eftersom det inte har stöd i lag.

Fortlöpande ettårsvisum
• GLÖM INTE ATT LÖSA REENTRY PERMIT
PÅ IMMIGRATIONSKONTORET I Hua Hin
INNAN NI GÖR EN UTRESA UR LANDET!

…. ANNARS HAR NI FÖRVERKAT UPPEHÅLLSTILLSTÅNDET OCH NI ÅKER IN
I THAILAND UTAN VISUM OCH HAR DÅ BARA
DE VANLIGA 30 DAGARNA

Om man inte uppfyller de
ekonomiska kraven för
ettårsvisum……
• Två vanliga typer av ettårsvisum – sk
pensionärsvisum Non Imm O och Long Stay,
Non Imm O-A
• Turistvisum – klarar 6 månader med utresa ur
landet efter 3 månader.
• Inga ekonomiska krav

Om ni står utan visum i Thailand…
• Det går att lösa genom att göra en utresa ur
landet
• T ex till Laos – Vientiane eller Suwannakhet
• Eller till Malaysia – Kuala Lumpor eller Penang
• Där kan du få ett turistvisum eller 3 mån
pensionärsvisum Non Imm O, Single Entry

Positiva nyheter
• Man kan numera stanna 60 dagar i Thailand
utan visum
De 30 dagarna man får vid inresa med flyg kan
förlängas på immigrationskontoret i Hua Hin
med ytterligare 30 dagar.
Det kostar 1900 Thb

Övrigt
• Man behöver inte bära passet med sig
• Rapportering inom 24 timmar ska göras om man
avviker från sin ursprungliga uppehålls-adress och
är borta mer än 48 timmar. Ska rapporteras till
det nya stället
Görs av hotellen. Men även privatpersoner har
den skyldigheten.

Måste vara svårt att hålla reda på alla miljontals
turister som byter hotell…….

