
Thailand har innført krav om at du skal bestille og betale for PCR-test før 
innreisen din 

- Gå inn på https://www.thailandpsas.com/ hvor du finner forhåndsregistrering og betaling for PCR-test.

- Last ned appen ”Mor Chana” enten via App Store eller Google Play. I appen får du svaret på testen din.
Appen er obligatorisk å laste ned.

- Ved ankomst til Thailand får du også en testkit med en selvtest som skal tas på dag 6. 
Resultatet av testen skal rapporteres til hotellet samt i appen nevnt ovenfor.
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Registrering

Trykk på Create an appointment
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Registrering

1. Klikka på Create a new account

2. Skriv e-postadressen din

3. Velg et passord

4. Gjenta passordet

5. Klikk på Create account
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Logg inn

Når du har registrert e-postadressen din får 
du en bekreftelse fra noreply@psas-
318318.firebaseapp.com med en link.

Klikk på linken for å bekrefte e-postadressen 
din.  Du får da opp en rute hvor det står at e-
posten er registrert og at du kan fortsette med 
innloggingen. 

1. Skriv inn e-postadressen din

2. Skriv inn passordet ditt

3. Klikk på Sign in for å logge inn.
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Bestill tid til PCR-test

1. Trykk på Make new appointment

2. Trykk på Make new appointment as 
a guardian hvis du skal bestille tid til
barna dine
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Registrering av informasjon steg 1

1. Velg tittel

2. Skriv fornavnet ditt

3. Skriv mellomnavnet ditt
- Ikke obligatorisk

4. Skriv etternavnet ditt

5. Velg kjønn

6. Skriv personnummeret ditt inkludert fødselsår 
- Eksempel 1980-01-01 

7. Velg nasjonaliteten din

8. Skriv passnummeret ditt

9. Velg hotellet du bor på i rullgardinlisten

10. Velg dato for ankomst

11. Velg tidspunkt for ankomst
- Informasjonen finner du på reisebekreftelsen din 

12. Skriv flynummeret ved ankomst
- Hvis du mellomlander skriver du flynummeret for den siste flyvningen

13. Trykk på Next for å gå videre
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Registrering av informasjon steg 2

Trykk på NEXT for å gå videre, hvis du flyr til Phuket 
International Airport.

Flyr du til et annet reisemål i Thailand så bør du 
avvente med å bestille tid, til de har oppdatert 
bestillingssystemet for andre flyplasser i Thailand.
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Registrering av informasjon steg 3

Se gjennom din personlige informasjon slik at alt du 
har fylt ut stemmer.

Hvis noe ikke er riktig, trykk på Back to prevous page
for å endre.

Velg betalingsmetoden du vil benytte.
Prisen er 2,200 THB.

Trykk på Continue to payment for å gå videre.
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Betaling

Her skal du legge inn kortopplysninger

1. Skriv kortnummeret som står på fremsiden av kortet ditt

2. Skriv navnet som står på kortet

3. Skriv utløpsdatoen på kortet, først måned og deretter år

4. Skriv CVV/CVV2, en tresifret kode på baksiden av kortet

5. Velg hvilket land kortet er utstedt i

6. Velg banken din. Hvis ikke banken din står i 
rullgardinlisten, så velg Other Bank

7. Skriv inn e-postadressen din

8. Trykk på Continue Payment for å komme videre til 
signering med BankID.

Når du har signert for kjøpet, kommer du til å få en 
bekreftelse til den angitte e-postadressen. 

Hvis dere er flere voksne som reiser, så gjør dere samme 
prosess på nytt.
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