
Thailand har indført krav om, at du skal bestille og betale for PCR-test inden din indrejse

- Gå på https://www.thailandpsas.com/, hvor du finder forregistrering og betaling for PCR-test.

- Hent appen ”Mor Chana” via enten App Store eller Google Play. I appen får du svar på din test.
Det er obligatorisk at hente appen. 

- Ved ankomst til Thailand får du også et testkit med en selvtest, som skal tages på dag 6. 
Testresultatet skal vises til hotellet. 
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Registrering

Klik på ”Create an appointment”
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Registrering

1. Klik på ”Create a new account”

2. Indtast din mailadresse

3. Vælg et password

4. Gentag password

5. Klik på ”Create account”
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Log ind

Når du har registreret din mailadresse, får du 
en bekræftelse fra noreply@psas-
318318.firebaseapp.com med et link. 

Klik på linket for at verificere din mailadresse.  
Du får nu vist et vindue med information om, 
at mailadressen er registreret, og du kan 
fortsætte med at logge ind.  

1. Indtast din mailadresse

2. Indtast dit password

3. Klik på ”Sign in” for at logge ind.
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Bestil tid til PCR-test

1. Klik på ”Make new appointment”

2. Klik på ”Make new appointment as 
a guardian”, hvis du skal bestille tid til 
dit barn 
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Registrering af information – trin 1

1. Vælg titel

2. Indtast dit fornavn 

3. Indtast dit mellemnavn
- Ikke obligatorisk

4. Indtast efternavn 

5. Vælg køn

6. Indtast din fødselsdato inkl. årstal  
- F.eks. 1980-01-01 

7. Vælg din nationalitet

8. Indtast dit pasnummer

9. Vælg dit hotel på listen  

10. Vælg dato for ankomst

11. Vælg tidspunkt for ankomst
- Informationen finder du på din billet  

12. Indtast flynummer på ankomstflyet  
- Hvis du mellemlander, oplyser du flynummeret på den sidste flyvning

13. Klik på ”Next” for at gå videre 
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Registrering af information – trin 2

Klik på ”next” for at gå videre, hvis du flyver til 
Phuket International Airport.

Flyver du til et andet rejsemål i Thailand, bør du 
vente med at bestille tid, indtil de har opdateret  
bestillingssystemet for andre lufthavne i Thailand.
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Registrering af information – trin 3

Tjek dine personlige informationer, så du er sikker på, 
at alle dine udfyldte oplysninger er korrekte. 

Hvis nogle informationer ikke er korrekte, klikker du på 
”Back to prevous page” for at ændre. 

Vælg, hvilken betalingsmetode du vil betale med.
Prisen er 2.200 THB.

Klik på ”Continue to payment” for at gå videre. 
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Betaling

Her skal du indtaste dine kortoplysninger

1. Indtast kortnummeret, som står på forsiden af dit kort

2. Indtast det navn, der står på kortet 

3. Vælg dato for, hvornår kortet udløber – først måned og 
derefter årstal 

4. Indtast CVV/CVV2, som er den trecifrede sikkerhedskode 
bagpå kortet

5. Vælg, hvilket land kortet er udstedt i 

6. Vælg din bank. Hvis din bank ikke findes på listen, skriver du 
”Other Bank”

7. Indtast din mailadresse

8. Klik på ”Continue Payment” for at komme videre til  
godkendelse med NemID.

Når du har godkendt købet, modtager du en bekræftelsesmail til 
den mailadresse, som du har oplyst.  
Hvis flere voksne rejser sammen, starter I forfra og gentager 
denne proces. 
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