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 Anmälningsplikt inom 24 tim efter ankomst 

hos immigrationen gäller enligt nya besked bara hotell och husägare som  

tar emot utländska gäster. Och den som byter uppehållsort. 

Detta besked gavs i januari 2016. Dessförinnan, i december, hade en annan 

 tjänsteman meddelat att det även gällde privatpersoner. 

(trots att de redan uppgett vistelseadress på sitt ”arrival card” 

vid ankomst med flyg.) 

För privatpersoner har regeln tillämpats från och till under flera år – i Hua Hin 

Just nu tillämpas regeln inte for privatpersoner. Vi följer utvecklingen. 

 Två mån uppehållstillstånd i Thailand utan visum. 

De ursprungliga 30 dagarna kan förlängas med ytterligare 30 hos 

immigrationen i Hua Hin. Kostar 1900 bt. 

På Facebook gruppen ”Visum Thailand” rekommenderas att lösa Turistvisum 

Single istället, då det hänt att vissa flygbolag (Qatar Air, Thai Air) nekat 

resenärer att stiga ombord om de inte kan visa att de lämnar landet efter 30 

dagar, eller har turistvisum. Det verkar som om flygbolagen inte känner till den 

nya möjligheten. Likaså accepteras inte biljett med enbart enkel resa i vissa 

fall. En av medlemmarna uppger att en bekant blivit nekad att gå ombord 

på Kastrup med Thai Air. Han hade enkel biljett till Thailand och tänkte sedan 

göra en utresa och besöka något grannland men hade inte planerat hela 

routen ännu. Han skulle vara borta ca 5 veckor. Han tvingades köpa en 

hemresa av Thai Air för 8000 skr för att få åka med.  

 

 Skärpt kontroll och straff vid ”Over stay” 

Böter och utvisning vid upprepade förseelser, särskilt 

hårda straff vid långa over stay perioder. 

 

 Avgift vid överföring av visum från gammalt pass 

Immigrationen i Hua Hin uppger att de tar en avgift 500 thb 

för att överföra visumstämplarna till det nya passet när det gamla  

gått ut. Facebook gruppen ”Visum Thailand” menar att då blir man 

lurad, för det finns inga officiella avgifter för överföring. 

Må så vara men hur kan man övertyga immigrationen om det?  

Margareta 


