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Uppdaterat den 10 november 2014

 Direktansökan i Thailand om ettårs pensionärsvisum (konvertering)
– Non Imm O kan sedan 1 oktober 2014 bara göras på
immigrationskontoret i Bangkok, när det gäller boende i Hua Hin.
På immigrationskontoret i Bangkok konverteras de 30 dagarna man får
via inresa med flyg till ett 3 mån pensionärsvisum, som sedan kan
förlängas av immigrationskontoret i Hua Hin med ett år i taget.
Det här sättet är en möjlighet för er som redan befinner er i Thailand
utan visum från Sverige att få ett ettårsvisum, men har inget stöd i lagen
och det kan försvinna när som helst, Det har dock fugerat i ca 6 år.
Svenska Konsulatet i Hua Hin utfärdar som vanligt inkomstintyg och
hjälper även till med passkopior.
Det krävs enligt senaste uppgifter från medlemmarna 2 resor till Bangkok
för att få visat.
OBS! Detta gäller alltså inte er som redan har ett ettårsvisum, där
uppehållstiden förlängs en gång om året. Det görs som vanligt på
immigrationskontoret i Hua Hin.
 Ansökan om 3 mån pensionärsvisum i Sverige, Non Imm O – Single Entry
görs på Thailändska Ambassaden i Stockholm. Även Göteborg kan vara
möjligt. Det går inte längre i Köpenhamn.
När man fått visat, förlängs uppehållstiden på immigrationen i Hua Hin
 Både Thailändska Ambassaden i Stockholm och konsulatet i Göteborg
kräver numera personligt besök för alla typer av visum – även 3
månaders turistvisum.
Det finns möjlighet att ansöka om visum via ombud.
Flera företag som erbjuder den tjänsten finns på internet.
Tex http://www.allavisum.se/visum/14-visum-till-thailand.html
SÖK I GOD TID – minst ett par veckor innan ni ska resa!

 Nytt för säsongen är också att man kan stanna 60 dagar i Thailand utan
visum. De 30 dagar man får vid ankomsten med flyg till Thailand kan
förlängas av immigrationskontoret med ytterligare 30 dagar. En utlandsresa
efter 60 dagar ger 30 dagar till = 90 dagar utan
visum.
Skulle det inte fungera i Bangkok och ni står utan visum i Thailand
Går det alltid att göra en utresa ur landet till t ex Laos (Vientiane,
Sawannakhet) eller till Malaysia ( Kuala Lumpor, Penang ) för att få det
visum ni önskat, antingen turistvisum eller 3 mån pensionärsvisum (Non
Imm O, Single Entry)

