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 Reentry permit – återinresetillstånd 

Glöm inte att lösa sådant innan ni åker hem till Sverige! 

Det gäller er som har någon form av ettårsvisa, t.ex. Non Imm O eller O-A, där ni 

löpande förlänger uppehållstiden en gång om året på immigrationskontoret i Hua 

Hin. 

Det går också att lösa reentry permit på flygplatsen Suvarnabhumi  

innan ni åker ut.  

Missar ni att lösa reentry permit, har ni förverkat uppehållstillståndet och visat gäller 

inte längre. Då får ni bara de vanliga 30 dagarna (+30 dagar numera) när ni kommer 

tillbaka till Thailand och måste då börja om med ny visumansökan. 

 

 Kolla giltigheten för era pass 

Numera gäller att passet ska vara giltigt 18 månader från den dag 

uppehållstiden i Thailand ska förlängas. Det gäller samma grupp som ovan, d.v.s. er 

som har ettårsvisum. 

För t.ex. turistvisum gäller kortare tid.  

Detta kan innebära att man måste skaffa nytt pass efter 3 ½ år, fast passet gäller i 5 

år! Hur strikt reglerna tillämpas är osäkert och kan säkert variera mellan olika 

tjänstemän.  

 

 Tel till informationscenter 

Det finns ett tel.nr till immigrationens informationscentral, 1111, dit även 

 allmänheten kan vända sig.  De pratar engelska. 

De svarar på frågor om uppehållstiden i Thailand och vad som gäller under den tid ni vistas i 

landet, t.ex. gällande förlängning av uppehållstiden, ekonomiska krav, anmälningsskyldighet, 

återinresetillstånd, passets giltighetstid. 

 

 Ettårsvisum från Sverige 

Den som fått ett ettårs Non Imm O eller O-A visum i Sverige, behöver inte lösa nytt visum i 

Sverige nästkommande år, utan förlänger i stället uppehållstiden hos immigrationskontoret i 

Hua Hin med ett år i taget. Det gäller under förutsättning att ni återvänder till Thailand innan 

det första året gått. Vid förlängningen försvinner också kravet på utresa ur Thailand var 3:e 

månad för de som har ett Non Imm O ettårsvisum.  


