
THAIKONSULT  

Specialistområde: Utlänningsrätt Sverige/Övriga världen  
Mobil: +46761168193 (Eng, Sv) 
Hemsida: http://www.thaikonsult.se E-post: info@thaikonsult.se   
Thaikonsult innehar ansvarsförsäkring och lämnar garanti på alla uppdrag.  
Thaikonsult är registrerat ombud hos Migrationsverket med ombudsnummer 11530. 
Thaikonsult har även kontor i Thailand för dig som behöver lokal hjälp. 
Thaikonsult är ett fullserviceföretag som talar svenska, engelska och thai. 
Du hittar oss även på Facebook: https://www.facebook.com/thaikonsult.se/  
På Line heter vi Thaikonsult och där kan du också prata med oss. 
Delägaren Sara finns hos oss och arbetar från Thailand. Hon pratar svenska och thai. 
I alla priser som anges ingår moms. 

 

Dags för ett nytt nyhetsbrev (Vecka 17-2021). 

 

SNABBT - ENKELT - OCH EN FANTASTISK SERVICE! 
Kolla hur Covid-19 viruset påverkar resandet och de olika tillstånden! 

http://www.thaikonsult.se/Covid-19.pdf 

 

Utländska medborgare måste från och med lördag 6/2 2021 uppvisa ett negativt 

covidtest för att få resa in i Sverige. 
Undantag från kravet på covid-19-test, till exempel för utlänningar som är folkbokförda i 

Sverige, eller som bor i Sverige med giltigt uppehållstillstånd, uppehållsrätt eller 

uppehållsstatus. 
 

MER ÄN 30 ÅRS ERFARENHET AV ATT SKRIVA ANSÖKNINGAR OCH VI 

HAR ALLTID SENASTE NYTT. SNABBT - BILLIGT - ENKELT! 
 

Har du fått avslag på en ansökan? 

Var inte ledsen. Vi hjälper dig att överklaga. Kontakta oss på vår mejladress.  

 

Information från verket på ny EU-gemensam webbplats 
Migrationsverket har från måndag 14 december information på den nya EU-portalen Your Europe. 

Bakgrunden är EU-förordningen om en gemensam digital ingång – Single Digital Gateway, SDG. 

Your Europe (europa.eu)  

 

Glöm inte medical certificate of fitness to fly intyget nät flickvännen reser hem efter besöket. 

https://utrikesgruppen.se/flyghalsointyg-fit-to-fly-certificate 

Boka läkare: https://www.medicinskaintyg.se/tjanster/friskintyg-resa 

 

Mycket bra besöksförsäkring till bra pris! 

Thaikonsults nya besöksförsäkring för thailändska medborgare som vill söka Schengenvisum och 

besöka Sverige, gäller även för Covid-19 virus. Det innebär att om du blir smittad så tar 

försäkringsbolaget sjukvårdskostnaderna. Dessutom är du även skyddad 14 dagar efter hemkomsten 

till Thailand under de 14 dagarna du måste sitta i karantän på ett ASQ-hotell. 

 

Vi kan även hjälpa dig med flygbokning och bokning av ASQ-hotell till fördelaktiga villkor. Då 

kontaktar du Sara på telefon +66648011769. Hon pratar både thai och svenska. 

 

 

 

 

 

Snabbaste vägen till ett tillstånd 
Vi jobbar med tillstånd 

från hela världen 

Ångerrätt och Konsumentskydd! 

http://www.thaikonsult.se/
https://www.facebook.com/thaikonsult.se/
http://www.thaikonsult.se/Covid-19.pdf
https://europa.eu/youreurope/#sv
https://utrikesgruppen.se/flyghalsointyg-fit-to-fly-certificate
https://www.medicinskaintyg.se/tjanster/friskintyg-resa


Fit-to-fly intyg / PCR Test 

Resenärer till Thailand 
I samråd med den Thailändska ambassaden utfärdar vi även ett fit-to-fly intyg. 

Vi är listade av Thailändska ambassaden att utfärda Fit-to-fly intyg.  

 

- Säkert och godkänt PCR-test 

- Pris 1 495 kr inklusive läkarintyg på engelska 

- Vi testar även barn 

- Kliniken är bemannad Mån - Sön i Stockholm, Göteborg , Malmö 

- Provet skickas till ett ISO-certifierat och ackrediterat laboratorium som följer 

Folkhälsomyndighetens krav. 

Kontakta Thaikonsult för mer information. 

 

Information för filippinska medborgare som ska göra sin intervju! 

På grund av de nuvarande inresebegränsningarna till Thailand kommer intervjuer att genomföras på 

den svenska ambassaden i Manila. Intervjuerna genomförs antingen via video av personal vid den 

svenska ambassaden i Bangkok eller av vår personal som är närvarande vid den svenska ambassaden 

i Manila. 

 

Länkvänner som du ska besöka: 

https://thaisnack.se 

https://www.maipenrai.se 

https://thailandforum.se 

 

Äktenskapsförord eller samboavtal på köpet! 

Beställer du Thaikonsults VIP paket för hjälp med ansökan om uppehållstillstånd får du även ett 

äktenskapsförord eller ett samboavtal på köpet utan att det kostar dig något extra. Bra om du vill 

skydda det du äger. 

 

OBS NYHET! Enklare att ansöka om uppehållstillstånd för besök 
Från och med 16 mars kan du ansöka om uppehållstillstånd för besök digitalt. Det gäller dig som 

ansöker inifrån Sverige eller via den svenska ambassaden i Bangkok. 

 

Den nya digitala ansökan innebär att du kan ansöka, betala eventuell avgift, och boka tid för att 

lämna fingeravtryck och ta foto för uppehållstillståndskort för besök via Migrationsverkets 

webbplats. Ansökan gäller både för dig som ansöker om uppehållstillstånd för besök första gången, 

och för dig som ansöker om förlängning av ditt besök i Sverige. 

Även pappersblanketten har ändrats. Det innebär att du som eventuellt har blanketter hemma behöver 

byta ut dessa till de nya. Blanketten för barn har tagits bort. Du som ansöker för ett barn ska använda 

samma blankett som för en vuxen. 

Besökare från Thailand som besöker Sverige. 

Du som är från Thailand och besöker Sverige, tänk på att du måste kontakta Thailändska 

Ambassaden i Stockholm före du ska resa hem igen så att ambassaden får ge dig villkoren för din 

hemresa. Gör du inte detta kan du få problem med hemresan. 

 

Thailändska medborgare kan sedan den 1 oktober även boka en resa med något av de kommersiella 

flygbolagen som godkänts: 22320-15543.pdf (tourismthailand.org) och då måste medborgaren även 

själv bekosta en icke statligt finansierad karantän på särskilt godkända hotell (ASQ-hotell).  

 

https://thaisnack.se/
https://www.maipenrai.se/
https://thailandforum.se/
https://api.tourismthailand.org/upload/live/content_article_file/22320-15543.pdf


Dokumenten som krävs för att resa tillbaka utan plats på repatrieringsflyg är bland annat bokning av 

ett ASQ-hotell och flygbiljetter med godkänt flygbolag. Detta ska även den sökande kunna visa upp 

för att visa att han eller hon kan resa tillbaka till Thailand inom 90 dagar.  

 

Thaikonsult är en av Skandinaviens ledande specialister på visum, uppehållstillstånd, 

arbetstillstånd och medborgarskap och ombud hos Migrationsverket. 
Thaikonsult växer hela tiden och får allt fler nya kunder som uppskattar vårt professionella arbete. Vi 

är verksamma över hela världen och inte bara i Thailand. Vi får hela tiden nya kunder från olika 

länder i världen. Vi jobbar för våra kunder och inte för myndigheterna. Och du är skyddad av den 

svenska konsumentlagstiftningen vilket du inte är om du anlitar en agent i Thailand. Som ombud får 

vi alltid den senaste uppdateringen från myndigheterna vilket garanterar att ansökningshandlingarna 

blir korrekt ifyllda och att rätt bilagor bifogas ansökan. Det underlättar handläggningen och kortar 

oftast handläggningstiden. Thaikonsult finns både i Sverige och Thailand och hjälper dig som 

behöver hjälp med att söka visum, uppehålls- och arbetstillstånd, medborgarskap, m.m. i Sverige. 

Detta oavsett om du vill söka det själv eller om du har en fru, barn, sambo, kompis eller släkting som 

behöver hjälp. 

 

Hos Thaikonsult har du även tillgång till vår förnäma service där vi bokar flygbiljetter, ordnar 

reseförsäkringar (1, 2, 3 eller 6 månaders försäkringar), bokar taxiresor, lotsar resenärer till 

ansökningscentra, ambassader och flygplatser, hjälper även till vid incheckning och mycket annat. 

 

Hjälp med visumansökan? 
Läs här nedan om du olika servicepaketen för visum. 

 

Populära servicepaket för Schengenvisum om du behöver hjälp och vill känna dig säker. 
Exklusivt thailändskt fullservicepaket för visum med ledsagning. Förlängningsansökan och 

försäkring ingår i priset. Mycket exklusivt fullservicepaket för Schengenvisum med personlig 

ledsagning, pengar tillbaka garanti och mycket annat. Nu är även förlängningsansökan och en 90 

dagars medicinsk reseförsäkring inkluderat i priset. Den säkraste vägen till ett visum. Klicka på 

länken och läs om det exklusiva erbjudandet: 

http://www.thaikonsult.se/visum/fullserviceschengen.pdf 

 

Ett thailändskt midiservicepaket för dig som bara behöver ledsagning via telefon. 

Det finns även ett billigare midiservicepaket för visum om du bara önskar ledsagning via telefon, 

flygbokning, porto och förlängningsansökan på köpet. Klicka på länken och läs:  

http://www.thaikonsult.se/visum/midivisum.pdf 

 
Ett thailändskt minipaket för dig som bara behöver hjälp med att skriva ansöknings-

handlingarna. 

Vi har även ett jättebilligt minipaket för visum för dig som bara behöver hjälp med att skriva 

ansökningshandlingarna. Klicka på länken och läs (förlängningsansökan ingår ej): 

http://www.thaikonsult.se/visum/minivisum.pdf 
 

Ett Filippinskt fullservicepaket för dig som vill ha hjälp med att bjuda hit din flickvän från 

Filippinerna. Mycket uppskattat servicepaket. Mycket ingår så klicka på länken och läs: 

http://www.thaikonsult.se/visum/fullserviceschengen-filippinerna.pdf 

 
Ett fullservicepaket för malajiska medborgare som vill ha hjälp med att bjuda hit din flickvän från 

Malaysia. Mycket uppskattat servicepaket. Mycket ingår så klicka på länken och läs: 

http://www.thaikonsult.se/visum/fullserviceschengen-malaysia.pdf 

 

http://www.thaikonsult.se/fullserviceschengen.pdf
http://www.thaikonsult.se/midivisum.pdf
http://www.thaikonsult.se/minivisum.pdf
http://www.thaikonsult.se/fullserviceschengen-filippinerna.pdf
http://www.thaikonsult.se/fullserviceschengen-malaysia.pdf


Ett fullservicepaket för medborgare i Kenya som vill ha hjälp med att bjuda hit din flickvän från 

Kenya. Mycket uppskattat servicepaket. Mycket ingår så klicka på länken och läs: 

http://www.thaikonsult.se/visum/fullserviceschengen-kenya.pdf 

 
Ett fullservicepaket för medborgare i  Myanmar (Burma) som vill ha hjälp med att bjuda hit din 

flickvän från Myanmar. Mycket uppskattat servicepaket. Mycket ingår så klicka på länken och läs: 

http://www.thaikonsult.se/visum/fullserviceschengen-myanmar.pdf 

 
Ett fullservicepaket för medborgare i Vietnam som vill ha hjälp med att bjuda hit din flickvän 

från Vietnam. Mycket uppskattat servicepaket. Mycket ingår så klicka på länken och läs: 

http://www.thaikonsult.se/visum/fullserviceschengen-vietnam.pdf 

 

Fungerar inte länkarna så skicka oss ett mejl: info@thaikonsult.se  

 

Hjälp med ansökan om uppehållstillstånd? 
Läs här nedan om de olika servicepaketen för uppehållstillstånd. 

 

Du har väl inte missat att pröva Thaikonsults populära fullservicepaket för uppehållstillstånd. 

Mer service kan du knappast få och du slipper dessutom många problem. 
Våra exklusiva och populära servicepaket för uppehållstillstånd med den nya E-tjänsten på webben 

och snabbare beslut. Nu ännu enklare och bekvämare för dig. 

 

Nu har du 3 otroliga servicepaket att välja bland för medborgare från Thailand när det gäller 

uppehållstillstånd via den nya e-tjänsten. När du väljer VIP paketet ingår numera även ett svenskt 

äktenskapsförord eller ett svenskt samboavtal i priset men du måste meddela oss vilket du önskar. 

 

Du kan välja mellan följande paket: VIP, MIDI och MINI. Klicka på länkarna och läs. 

Klicka på länken och läs om VIP: http://www.thaikonsult.se/fullservice-e-ansokan-vip.pdf 

Klicka på länken och läs om Midi: http://www.thaikonsult.se/fullservice-e-ansokan-midi.pdf 

Klicka på länken och läs om Mini: http://www.thaikonsult.se/fullservice-e-ansokan-mini.pdf 

 
Ett speciellt servicepaket för pappersansökan för dig som vill ha hjälp att söka uppehållstillstånd 

via en pappersansökan för din flickvän eller fru från Thailand. Vi kan även hjälpa till med 

flygbokning och hotellbokning när det blir dags att göra den muntliga intervjun hos Svenska 

ambassaden i Bangkok. 

Klicka på länken och läs: http://www.thaikonsult.se/fullservice-pappersansökan.pdf 

 
Ett omtyckt Filippinskt VIP paket för dig som vill ha hjälp att söka uppehållstillstånd för din 

flickvän eller fru från Filippinerna. Vi kan även hjälpa till med flygbokning och hotellbokning när 

det blir dags att göra den muntliga intervjun hos Svenska ambassaden i Bangkok. 

Klicka på länken och läs: http://www.thaikonsult.se/fullservice-e-ansokan-vip-filippinerna.pdf 

 

Ett omtyckt Kambodianskt VIP paket för dig som vill ha hjälp att söka uppehållstillstånd för din 

flickvän eller fru från Filippinerna. Vi kan även hjälpa till med flygbokning och hotellbokning när 

det blir dags att göra den muntliga intervjun hos Svenska ambassaden i Bangkok. 

Klicka på länken och läs: http://www.thaikonsult.se/fullservice-e-ansokan-vip-kambodja.pdf 

 

Ett omtyckt Filippinskt minipaket för dig som vill ha hjälp att söka uppehållstillstånd lite billigare 

för din flickvän eller fru från Filippinerna. Vi kan även hjälpa till med flygbokning och 

hotellbokning när det blir dags att göra intervjun hos Svenska ambassaden i Bangkok. 

Klicka på länken och läs: http://www.thaikonsult.se/fullservice-e-ansokan-mini-filippinerna.pdf 
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Ett VIP för malajiska medborgare som vill ha hjälp att söka uppehållstillstånd för din flickvän 

eller fru från Malaysia. Vi kan även hjälpa till med flygbokning och hotellbokning när det blir dags 

att göra den muntliga intervjun hos Svenska ambassaden i Bangkok. 

Klicka på länken och läs: http://www.thaikonsult.se/fullservice-e-ansokan-vip-malaysia.pdf 

 

Ett minipaket för malajiska medborgare som vill ha hjälp att söka uppehållstillstånd lite billigare 

för din flickvän eller fru från Malaysia. Vi kan även hjälpa till med flygbokning och hotellbokning 

när det blir dags att göra intervjun hos Svenska ambassaden i Bangkok. 

Klicka på länken och läs: http://www.thaikonsult.se/fullservice-e-ansokan-mini-malaysia.pdf 

 

Ett VIP för dig som är medborgare i Kenya och som vill ha hjälp att söka uppehållstillstånd för 

din flickvän eller fru från Kenya. Klicka på länken och läs: http://www.thaikonsult.se/fullservice-e-

ansokan-vip-kenya.pdf 

 
Ett VIP för dig som är medborgare i  Myanmar (Burma) och som vill ha hjälp att söka 

uppehållstillstånd för din flickvän eller fru från Myanmar. Klicka på länken och läs: 

http://www.thaikonsult.se/fullservice-e-ansokan-vip-myanmar.pdf 

 
Ett VIP för dig som är medborgare i Vietnam och som vill ha hjälp att söka uppehållstillstånd för 

din flickvän eller fru från Vietnam. Klicka på länken och läs: http://www.thaikonsult.se/fullservice-e-

ansokan-vip-vietnam.pdf 

 
Exklusivt servicepaket för att söka medborgarskap hos Migrationsverkets med en snabbare 

handläggning och en bekvämare service för dig som vill känna att du vill slippa allt jobb med 

ansökan. http://www.thaikonsult.se/fullservice-medborgarskap.pdf 

 
Ett gemensamt språk vid ansökan om uppehållstillstånd. 

Regelverket kräver att sökanden och anknytningspersonen har ett gemensamt språk så de kan prata 

med varandra utan att använda översättningshjälp. Detta kontrollerar ambassaden när sökanden ska 

genomgå sin muntliga intervju. Tänk på detta före det är dags för en intervju så ni inte får avslag på 

ansökan. 

 

VFS Global (ansökningscentrat i Bangkok) för visumansökningar. 

Från och med den 20 juli 2020 flyttar ansökningscentrat i Bangkok till: 

Address: VFS Global Unit 404 and 405, The Plaza 4th Floor, 

Chamchuri Square Building Phayathai Road, Pathumwan, Bangkok 10330, Thailand 

Det krävs nu också att sökanden bokar tid för att lämna in sin visumansökan. 

https://www.vfsglobal.se/Thailand/Schedule_an_appointment.html 

 

Överklaga ett beslut om uppehållstillstånd 

Om Migrationsverket har avslagit din ansökan om uppehållstillstånd kan du överklaga beslutet till en 

migrationsdomstol. Thaikonsult hjälper dig att överklaga på ett professionellt sätt så du har större 

chans att lyckas få avslagsbeslutet ändrat. Kontakta oss på Thaikonsult i frågan så får du veta hur det 

går till och vad det kostar. 

 

Marriage-Pac (För dig som vill gifta dig i Thailand) 

Nu lanserar Thaikonsult Marriage-Pac för dig som vill gifta dig i Thailand. Intyg, översättningar och 

förklaringar ingår i paketet. Mejla oss på thaikonsult@telia.com och fråga om priset! 

 

Baby-Pac (För dig som vill ha hjälp med en graviditetsansökan) 

http://www.thaikonsult.se/fullservice-e-ansokan-vip-malaysia.pdf
http://www.thaikonsult.se/fullservice-e-ansokan-mini-malaysia.pdf
http://www.thaikonsult.se/fullservice-e-ansokan-vip-kenya.pdf
http://www.thaikonsult.se/fullservice-e-ansokan-vip-kenya.pdf
http://www.thaikonsult.se/fullservice-e-ansokan-vip-myanmar.pdf
http://www.thaikonsult.se/fullservice-e-ansokan-vip-vietnam.pdf
http://www.thaikonsult.se/fullservice-e-ansokan-vip-vietnam.pdf
http://www.thaikonsult.se/fullservice-medborgarskap.pdf
https://www.vfsglobal.se/Thailand/Schedule_an_appointment.html


Nu lanserar Thaikonsult Baby-Pac för dig som blivit gravid och vill ha hjälp med en 

graviditetsansökan under ditt besök i Sverige eller från ditt hemland. Komplett ansökan. 

Mejla oss på thaikonsult@telia.com och fråga om priset! 

 

Få hjälp med ansökan om arbetstillstånd. 

Vill du får hjälp med ansökan om arbetstillstånd så kontakta oss på mejlen för förfrågan om pris då 

det varierar lit beroende på bransch, info@thaikonsult.se 

 
Fungerar inte länkarna så skicka oss ett mejl: thaikonsult@telia.com 
 

Många tacksamma röster: http://www.thaikonsult.se/tacksamma-roster.pdf 

 
Uppehållstillståndskort 
När kommer jag få mitt uppehållstillståndskort? 

Det tar 3-4 veckor för uppehållstillståndskortet att nå ambassaden när bostads- eller arbetstill-ståndet 

har godkänts. Om du har angett en giltig e-postadress i din ansökan skickas ett automatiskt e-

postmeddelande för att meddela när ditt kort kommer till ambassaden. Ambassaden tillhandahåller 

inte budtjänster till din hemadress eller svenska konsulat i Thailand. 

 

Sökande från Kambodja, Myanmar och Laos behöver bara hämta sitt UT-kort på den svenska 

ambassaden i Bangkok. 

 

Sökande från Filippinerna. Från och med 26 juli 2018 måste alla sökande hämta sitt UT-kort på den 

svenska ambassaden i Bangkok. Du kan hämta ditt kort på Svenska Konsulatet i Manila till och med 

31 augusti 2018 Om ditt kort anlände till den svenska ambassaden i Bangkok före den 26 juli 2018 

och om du har begärt att samla ditt kort på Svenska konsulatet i Manila. 

 

Så här säger Migrationsverket om UT kortet: Det går att få det skickat till Sverige. Men ni måste 

inkomma med ett mejl till: migrationsverket@migrationsverket.se och be om att få UT-kortet skickat 

till referenspersonen i Sverige. Uppge även beteckningsnummer/kontrollnummer för personen 

ärendet avser. 

 

Om jag är registrerad i Sverige, var kommer mitt kort att skickas? Om du är registrerad hos 

Skatteverket i Sverige och skickar in din biometri i din ansökan, kommer ditt uppehållstillståndskort 

alltid att skickas till din svenska adress. Observera att kort som skickas till en svensk adress är 

sökandens ansvar och sökanden själv måste ordna att kortet ska skickas från Sverige till en annan 

adress. 

 

Du som vill att Migrationsverket ska skicka UT kortet till referenspersonen i Sverige istället för till 

ambassaden, ska meddela detta till Migrationsverket före de fattar beslutet om uppehållstillståndet 

och skickar in beställningen av kortet till tillverkaren. 

 

Vill du ta hit barnen till Sverige? 

Thaikonsult har en extra service för dig som vill ta hit dina minderåriga barn till Sverige. Kontakta 

oss på mejlen för mer information. Vi skriver ansökan, ev. fullmakter och ordnar även med 

ledsagningen i Bangkok om det behövs. 

 

Har barnets förälder redan lämnat in en e-ansökan och vill ha med ett barn i sin egen ansökan för att 

få besluten samtidigt måste barnets ansökan göras som en pappersansökan och lämnas in hos 

ambassaden. Därefter gör Migrationsverket att ansökningarna handäggs samtidigt. 

 

file:///C:/Users/Thaikonsult/Documents/Remote%20Assistance%20Logs/Mina%20dokument/info@thaikonsult.se
http://www.thaikonsult.se/tacksamma-roster.pdf


Besök längre än 90 dagar 
Observera att ambassaden representerar Kambodja, Laos, Myanmar och Filippinerna för besök 

längre än 90 dagar. 

 

Om du planerar att stanna längre än 90 dagar måste du ansöka om ett besökstillstånd. En ansökan om 

ett besökstillstånd skickas alltid till Migrationsverket i Sverige, där beslutet fattas. Om ansökan 

beviljas utfärdas vanligtvis ett uppehållstillstånd för mellan tre och tolv månader. 

 

Krav för besökares tillstånd 
Om du ska få uppehållstillstånd för ett besök i Sverige måste syftet med resan vara att besöka 

Sverige, inte att bosätta sig där. Du måste ha medel för att försörja dig själv under din vistelse, och 

du måste ha antingen en returbiljett eller tillräckligt med pengar för att köpa en. Medicinsk 

reseförsäkring är inte obligatorisk, men det är tillrådligt eftersom medicinska kostnader kan vara 

höga. 

 

Se till att ansöka så tidigt som möjligt eftersom alla dokument måste skickas till Sverige. 

Från 1 mars 2018 godtas ansökan om uppehållstillstånd för ett besök i Sverige endast vid 

ambassaden under begränsade tider enligt följande: måndag, tisdag och torsdag kl. 08.00 - 10.00. 

 

Sökande från Filippinerna, Myanmar, Kambodja och Laos måste boka en tid för inlämning vid 

ambassaden om engelska / svenska / thailändska inte kan kommuniceras. En e-mejlbegäran ska 

skickas till migration.bangkok@gov.se  

 

In- och utresebestämmelser till Thailand 

Resenärer med svenska pass som reser till Thailand för turiständamål och som önskar stanna 

maximalt 30 dagar samt kan uppvisa en utresebiljett inom dessa 30 dagar behöver inte söka visum 

inför inresa. I normalfallet erhålls tillstånd att stanna i 30 dagar vid inresa via flygplats, och 15 dagar 

vid inresa över landgräns för svenska passinnehavare. Resenärer som vid inresa erhållit tillstånd att 

stanna i 30 dagar har möjlighet att ansöka om att förlänga vistelsen med ytterligare 30 dagar hos 

immigrationsmyndigheten. Observera att det endast är möjligt att resa in via landgräns utan visum 

två gånger per kalenderår. 

 

Inresestämpeln visar hur länge du får stanna i landet. Notera detta noga så att du inte riskerar att 

stanna längre än vad du får. För utresa från Thailand gäller att inresestämpel kan uppvisas. Om nytt 

svenskt pass har erhållits måste överföring av inresestämpeln till det nya passet göras hos 

immigrationsmyndigheten. 

 

Thailand tillämpar den internationella rekommendationen att passet ska vara giltigt i minst sex 

månader vid inresa. Ambassaden känner till att passinnehavare med kortare giltighetstid på passet 

ibland tillåts resa in i landet, men känner också till att resenärer blir nekade inresa av samma 

anledning. Ambassaden rekommenderar därför att passet är giltigt i minst sex månader vid inresa till 

Thailand. 

 

Thailand accepterar inresa med svenskt provisoriskt pass, förutsatt att passet är giltigt i minst sex 

månader vid inresa. Visum kan krävas inför inresa med provisoriskt pass, kontrollera detta med en 

thailändsk ambassad. 

 

Dubbla medborgarskap. 

Den thailändska regeringen tillåter av princip inte sina medborgare att inneha dubbla medborgarskap 

enligt Thai citizenship (Citizenship Act of 2508, Section 22.) men om andra länder (t.ex. Sverige) går 

med på att bevilja ett svenskt medborgarskap till en thailändsk medborgare, kan hon/han dock 



behålla sitt thailändska medborgarskap enligt nu gällande regler, enligt thailändska 

utrikesdepartementet. 

 

Om den thailändske medborgaren använder det andra medborgarskapet/passet (t.ex. det svenska) vid 

inresan till Thailand, kommer hon/han att omfattas av lagstiftningen som gäller för utlänningar. Om 

hon/han däremot använder sitt thailändska medborgarskap/pass vid inresan till Thailand, har hon/han 

samma rättigheter och skyldigheter som andra thailändska medborgare. 

 

Immigration No 2009.142/882 lated 26 Feb 2009. Guidline, Passport holder with dependants or 

individual with 2 passport.  

 

Thailandsk lag och medborgarnas rätt till markköp. 
Före 1998, skulle en thailändsk kvinna som gifte sig med en utlänning förlora sin rätt att köpa mark i 

Thailand. Hon kunde dock ändå behålla mark som hon ägde före äktenskapet. 

 

Av 1999 ändrade lagen (på grund av jämlikhet mellan thailändska män och thailändska kvinnor). 

Som en parentes har det föreslagits att tidigare immigrationslag (vilket gjorde det ganska svårt för en 

manlig utlänning att få permanent uppehållstillstånd/thailändskt medborgarskap på grund av ett 

thailändsk äktenskap, medan en kvinnlig utlänning gift med en thailändsk man kunde uppnå denna 

status med lätthet) är nu något i strid med 1999 års lag om jämställdhet. 

 

Hur som helst, thailändska kvinnor gifta med utlänningar har nu rätt att köpa mark, men det finns ett 

förbehåll - den thailändska maken måste bevisa att pengarna, som används vid köp av egen mark, är 

hennes (utan något utländskt anspråk på det). Detta uppnås vanligen genom att utlänningen 

undertecknar en förklaring att de medel som används för inköp av mark tillhörde den thailändska 

maken och är bortom hans påverkan. Land Office kommer att begära in denna förklaring. Blanketten 

finns på Land Office. Utlänning ska personligen underteckna personligen på Land Office. Den 

thailändska makan måste också visa vigselbevis, en kopia av sitt ID-kort, och en kopia av sin hus 

registrering (blå boken). 

 

Om ett barn föds i Thailand och man önskar att ansöka om pass för barnet så gäller följande 

Barnet blir svensk medborgare vid födseln (fr.o.m. 1 april 2015) men behöver ett s.k. 

samordningsnummer för att kunna ansöka om pass. För att ambassaden ska kunna göra en rekvisition 

om samordningsnummer hos skatteverket i Sverige behöver vi följande dokument. 

 

1. Ifylld blankett ”Förnamn och efternamn, Anmälan”  

 

2. Kopia på barnets födelsebevis och översättning till engelska (ta med original) 

 

3. I det fall efternamn i moderns Id/pass och födelsebevis är olika behövs dokumentet som påvisar att 

modern har ändrat sitt efternamn och översättning till engelska (ta med original) 

  

4. Om ni inte är gifta och din sambo/fru inte har ett svenskt pass måste du ta kontakt med ”the 

Juvenile and Family Court” (                    ) för att be dem om hjälp med att fastställa att 

du är far till barnet. Det beslut/dokument som där sedan erhålles ska översättas till engelska. Ta med 

original av dokument och dess översättning till ambassaden. Domstolen finns i de flesta provinser. 

Var medveten om att till domslutet ska bifogas ett dokument som påvisar att domen har ”vunnit laga 

kraft” (                          ) och det erhålles ca. en månad efter domen.  

 

5. Kopia på ditt och din frus pass (ta med original) ev. barnets pass (icke svenskt) OBS: Om bara den 

ena föräldern medföljer barnet när ansökan lämnas in måste han/hon ha med sig den andres pass eller 



giltigt fotolegitimation (original eller bestyrkt kopia erhållen från ambassad, konsulat eller polisen i 

Sverige). Dessutom, om ni har funderat på att gifta er, gör det i så fall före barnets födelse eller efter 

du varit på Juvenile and Family Court och erhållit dom som bekräftar faderskapet. Skatteverket har 

en handläggningstid på ca. 2- 6 veckor för att tilldela samordningsnummer. När samordningsnumret 

har tilldelats bör ansökan om pass inkomma till ambassaden inom ca. 3 månader. Efter att ansökan 

om pass har gjorts tar det 1, 2 veckor innan barnets pass finns att hämta på ambassaden i Bangkok. 

Bor ni i närheten av något av konsulaten kan ni lämna in ovan dokument där. Passansökan måste 

dock lämnas in på ambassaden i Bangkok men passet kan när det är klart skickas till konsulatet. 

 

 

 

Anlita oss på Thaikonsult - smart, enkelt och bekvämt.  
Thaikonsult har blivit ett begrepp för människor som älskar Asien och Thailand när de behöver hjälp 

och stöd med vardagliga och juridiska frågor liksom att hjälpa människor med kompletta 

ansökningshandlingar. Vi är bland de större ombuden i Skandinavien och ett av de få som finns 

registrerade hos Migrationsverket. Vi eftersträvar hög seriositet. Thaikonsults medarbetare är 

specialiserade inom utlänningsrättens område och anlitas oftast som juridiska ombud av både 

sökanden och anknytningspersonen i ansökningsprocessen. 

 

Thaikonsult jobbar internationellt.  
Vi hjälper sökanden med besöks- och uppehållstillstånd från i stort sett hela världen. Vi arbetar även med 

asylsökande och svenska gränspolisen. Vår specialkunskap har vuxit under åren och vi har blivit något 

unika när det gäller svensk utlänningsrätt. 

 

Vi ordnar även översättningar thai - engelska, thai - svenska och tvärtom. Vår samarbetspartner i 

Bangkok är auktoriserad och med på Svenska Ambassadens lista över godkända översätt-

ningsbyråer.  
 

Du vet väl att Thaikonsult även hjälper till med visum till Thailand för dig som inte är så van vid att 

skriva ansökningshandlingar. Du kan även boka eller köpa flygbiljetter via oss. 

 

Uppehållstillstånd – uppehållsrätt. 

Thaikonsult hjälper dig som behöver hjälp med att söka arbets- och uppehållstillstånd i Sverige. 

Detta oavsett om du vill söka uppehållstillstånd för dig själv eller om du har en fru, sambo eller 

släkting som befinner sig utomlands och som behöver hjälp. Om du är familjemedlem till en EU/EES 

medborgare med uppehållsrätt och själv är medborgare i ett land utanför EU/EES-området har även 

du uppehållsrätt. Då ska du ansöka om uppehållskort. Thaikonsult hjälper dig med ansökan om du 

själv saknar kunskap om detta.  

 

Hos Thaikonsult har du även tillgång till fullservice där vi bokar flygbiljetter, ordnar med taxiresor, 

lotsar vänner/resenärer till flygplatsen, hjälper till att checka in, hitta passande flyg och mycket mer. 

 

Som fullservicekund hos oss bevakar vi även ditt UT ärende när det kommit till Migrations-verket. 

Något vi kan gör som registrerat ombud hos Migrationsverket där vi företräder dig. Du slipper då 

sitta i långa telefonköer och försöka få reda på var ert ärende befinner sig i handlägg-ningsprocessen 

- Thaikonsult har koll på läget. Som fullservicekund hos Thaikonsult släpper vi inte ditt ärende 

förrän din vän fått beslutet om UT från Migrationsverket. 

 

Allmänt om Schengenvisering. Viktigt för dig som söker visum.  
Tidigare föreskrev den svenska utlänningslagen att en visering är ett ”tillstånd att resa in i och vistas i 

Sverige under en viss kortare tid”. Efter att viseringskodexen trätt i kraft har lagen ändrats så att 



tidigare beskrivning tagits bort. I stället sägs att en utlänning som reser in i eller vistas i Sverige ska 

ha Schengenvisering eller nationell visering (2 kap. 3 §).  

 

Med Schengenvisering, eller C-visering som denna också benämns, menas en visering som utfärdas 

enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 810/2009 av den 13 juli 2009 om införande 

av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex).  

 

Viseringskodexen definierar visering som ett tillstånd som utfärdats av en medlemsstat för:  

- transitering genom eller en planerad vistelse inom medlemsstaternas territorium som inte varar mer 

än tre månader under en sexmånadersperiod från och med dagen för första inresan till 

medlemsstaternas territorium, eller  

- transitering genom de internationella transitområdena på flygplatser i medlemsstaterna. 

 

Nationell visering, så kallad D-visering, får utfärdas om särskilda skäl föreligger. En sådan får endast 

beviljas för längre tid än tre månader, dock högst ett år.  

 

Utöver dessa finns även A-visering, vilket är en visering för flygplatstransitering som vissa 

Schengenländer kräver för medborgare från särskilda tredjeländer. B-viseringar var transitviseringar 

som slutade utfärdas i Schengenstaterna när viseringskodexen trädde i kraft.  

 

Begreppet Schengenvisering definieras i 1 kap. 4 a § utlänningslagen. Där sägs att med 

Schengenvisering avses en visering enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 

810/2009 av den 13 juli 2009 om införande av en gemenskapskodex om viseringar (viseringskodex). 

Av 2 kap. 3 § utlänningslagen framgår att en utlänning som reser in i eller vistas i Sverige ska ha 

Schengenvisering eller nationell visering, om han eller hon inte har uppehållstillstånd eller har 

ställning som varaktigt bosatt i landet. När det gäller de villkor som ska vara uppfyllda för att en 

Schengenvisering ska beviljas hänvisas till viseringskodexen (3 kap. 1 § utlänningslagen). Flertalet 

av viseringskodexens bestämmelser började tillämpas den 5 april 2010 och kodexen är direkt 

tillämplig i Sverige. Villkoren för utfärdande av en Schengenvisering regleras uttömmande i 

viseringskodexen och det finns ingen möjlighet att ha kompletterande bestämmelser i nationell lag. 

 

Turistvisering enligt de nya reglerna i regelverket (viseringskodexen).  
Turister som inte ansöker om visering via ackrediterade resebyråer och som önskar resa till Sverige 

på egen hand måste personligen lämna in sin ansökan hos ansökningscentrat VFS Global eller hos 

Svenska Ambassaden.  

 

Du kan lämna in ansökan tidigast tre månader innan det planerade besöket. Gör din ansökan i så god 

tid som möjligt, särskilt under högsäsongen. Vanligtvis får du ett beslut inom en - två veckor.  

 

Ett visum kan ges från 1 dag till högst 90 dagar. Dagarna ska utnyttjas inom en viss tidsram.  

Hur många dagar du får vistas inom Schengen och under vilken tidsram anges på det visum-märke 

som sätts i ditt pass. Praxis för turistbesök är att ambassaden normalt inte beviljar ett turistvisum för 

en längre tid än en månad. Det motsvarar en ordinarie semestertid enligt svenska normer. Önskar du 

en längre tid och kan styrka behovet, kan ambassaden bevilja ett längre turistvisum på upp till 90 

dagar.  

 

Förutom ordinarie ansökningshandlingar, ska du även uppvisa en betald medicinsk reseförsäkring 

som täcker kostnader för akut vård och hemtransport av medicinska skäl.  

Vidare ska du visa upp en detaljerad resplan över ditt besök i Sverige.  

 

Du ska också visa att du har tillräckligt med pengar för uppehället. Sveriges utgångspunkt är 450 

SEK per dag och person. Beloppet kan bli lägre om du t.ex. betalat kost och logi i förväg eller bor 



hos släkt och vänner. Ambassaden kräver att du styrker att du kan försörja dig t.ex. genom 

kontoutdrag från din bank för de senaste sex månaderna eller lönespecifikationer för de senaste sex 

månaderna. 

 

D-visering enligt de nya reglerna i regelverket (viseringskodexen). 
En annan typ av visering än Schengenvisering är en så kallad D-visering (nationellt tillstånd), som 

kan beviljas för vistelse som överstiger 90 dagar om det finns särskilda skäl. Vistelsens syfte får dock 

enbart vara besök. 

 

En D-visering kan beviljas för vistelse i Sverige i högst ett år men kan även beviljas för flera inresor 

vid t.ex. återkommande affärsbesök. Detta visum gäller då för flera vistelser på maximalt 90 dagar 

per halvår. Ett sådant visum kan man få för maximalt fem år. Den som har en D-visering har rätt att 

resa inom Schengenområdet på samma sätt som den som har ett uppehållstillstånd, dvs. max tre 

månader under en sexmånaders period.  

 

Observera att alla kategorier av sökande måste betala en avgift då D-visering är en nationell visering 

och omfattas därför inte av viseringsförenklingsavtalet. Handläggningstid och de handlingar som 

skall bifogas ansökan skiljer sig inte från vad som gäller för ansökan om visum för släkt- och 

vänbesök. 

 

Kravet på medicinsk reseförsäkring bortfaller. Det rekommenderas dock att den resande ändå tecknar 

en medicinsk reseförsäkring eftersom kostnader för sjukvård vid eventuellt olycksfall kan bli höga 

för den sökande. Passet skall som regel vara giltigt minst för samma period som viseringen. 

 

C-visering enligt de nya reglerna i regelverket (viseringskodexen). 
Den kanske vanligaste formen av Schengenvisum är det visum, kategori C som släkt och vänner 

använder när de ska besöka Sverige. Här inräknas även flick- och pojkvänner. 

 

Specialavtal för vissa länder För medborgare i Albanien, Bosnien-Hercegovina, Ryssland, 

Makedonien, Moldavien, Montenegro, Serbien och Ukraina gäller särskilda regler på grund av de 

viseringsförenklingsavtal som träffats mellan dessa länder och EU. Mer information om dessa avtal 

finns på EU-ländernas ambassader och konsulat i dessa åtta länder. 

 

Norge, Island, Schweiz och Liechtenstein, som inte är medlemmar i EU, har undertecknat ett 

samarbetsavtal. Det innebär att man kan resa in i dessa länder på samma villkor som i ett 

Schengenland. Följande EU-länder deltar inte i Schengensamarbetet: Bulgarien, Cypern, Irland, 

Rumänien och Storbritannien. 

 

Av Migrationsdomstolens praxis framgår följande. Viseringar för familjebesök kan beviljas till 

föräldrar och barn, även syskon kan beviljas viseringar beroende på deras sociala status och hur 

etablerade de är i hemlandet. Mer avlägsna släktingar kan beviljas visering om syftet med deras resa 

är mycket brådskande. Enligt praxis krävs att syftet med en resa är extremt angeläget.  

 

Flick- och pojkvänner jämställs med syskon och kan få visum beviljat om förhållandet anses vara 

seriöst. Det är viktigt att den som söker ett visum kan styrka villkoren med den planerade vistelsen i 

Sverige. Ju kortare tid man varit tillsammans desto större är kraven att styrka att ni verkligen träffats, 

att ni besökt varandra, att ni håller en löpande kontakt med varandra och att det finns en medicinsk 

reseförsäkring, en bokad flygbiljett samt pengar till besöket. 

 

Du kan lämna in ansökan tidigast tre månader innan det planerade besöket. Gör din ansökan i så god 

tid som möjligt, särskilt under högsäsongen. Vanligtvis får du ett beslut inom en - två veckor.  

 



Sverige kräver att du har 450 kronor för varje dag som besöket i Sverige varar. Beloppet kan i vissa 

fall bli lägre, till exempel för mindre barn, om du betalar kostnaden för kost och logi i förväg eller 

om du ska bo hos släkt eller vänner. Om släktingen/vännen ska stå för din försörjning i Sverige - 

hans/hennes löne- eller pensionsbesked eller kontoutdrag för de senaste tre månaderna. 

 

I tveksamma fall kan ambassaden även kontrollera sökandens ekonomiska tillgångar i 

bosättningslandet, anställningsbevis, bankkontoutdrag, handling som styrker äganderätt till fastighet 

och bevis på integration i bosättningslandet (familjeband, yrkesställning). 

 

Utöver ovanstående viseringar finns även visering för affärsbesök, sport- och kulturbesök och 

medicinsk behandling, etc. 

 

Överklaga  
Om du fått ett beslut du inte är nöjd med kan du lämna in en skriftlig överklagan senast 3 veckor från 

den dagen du fick beslutet. 

 

I din överklagan ska du skriva vilket beslut du inte är nöjd med, varför och hur du vill att det ska 

ändras. Har du några dokument som du inte lämnat in tidigare kan du komplettera ditt ärende med 

dem. Din överklagan ska lämnas in till den utlandsmyndighet (ambassad eller konsulat) som fattat 

beslutet. 

 

Beslutet kan ändras om det kommer in ny information. I så fall blir du meddelad och ditt visum sätts 

in i passet. 

 

Har överklagandet kommit in i rätt tid och den myndighet som fattat beslutet inte anser att det finns 

anledning att ändra beslutet ska de så fort som möjligt skicka ärendet vidare. Din ansökan, beslutet 

och alla övriga handlingar som lämnats in i ärendet, skickas med kurirpost till Migrationsdomstolen i 

Göteborg. Migrationsdomstolen fattar sedan ett beslut. 

 

Anknytning till make/maka, sambo eller registrerad partner vid familjeåterförening och 

nyetablerade förhållanden. 

 

Rätten till uppehållstillstånd. 

Med anledning av att det s.k. familjeåterföreningsdirektivet (rådets direktiv 2003/86/EG av den 22 

september 2003) inarbetats i svensk rätt har utlänningslagen ändrats den 30 april 2006.  

Direktivet föreskriver en rättighet för make/maka och omyndiga ogifta barn till referenspersonen 

eller dennes make eller maka att få uppehållstillstånd (såvida inte någon undantagsgrund föreligger). 

Sverige har valt att även registrerad partner och ogift partner (sambo) ska likställas med gifta. 

 

Rätt till uppehållstillstånd föreligger oavsett om anknytningen utgörs av en nyetablerad anknytning 

(s.k. snabb anknytning) eller familjeåterförening där förhållandet är etablerat sedan tidigare. 

 

Vid nyetablerad anknytning kommer fortfarande uppskjuten invandringsprövning att tillämpas. Med 

uppskjuten invandringsprövning avses att tidsbegränsat uppehållstillstånd beviljas under en prövotid, 

normalt två år. Efter två år beviljas permanent uppehållstillstånd om förhållandet fortfarande består. 

 

Rätten till uppehållstillstånd för make, maka, sambo och registrerad partner kan dock begränsas på så 

sätt att uppehållstillstånd kan avslås i vissa angivna situationer (5 kap. 17 a och 17 b §§ 

utlänningslagen).  

Uppehållstillstånd kan avslås i följande fall:  

- oriktiga eller vilseledande uppgifter använts  

- skenäktenskap eller skenförhållande  



- sökanden utgör ett hot mot allmän ordning och säkerhet  

- parterna avser inte att leva tillsammans (särlevnad)  

- månggifte  

- tvångsäktenskap  

- äktenskap med en person under 18 år  

 

Som framgår av denna uppräkning kan uppehållstillstånd inte längre nekas med anledning av 

referenspersonens vandel (s.k. särskilda skäl) när paret är gifta, sambo eller har ingått registrerat 

partnerskap. 

 

Sökande som avser att gifta sig, bli sambo eller registrera partnerskap – nyetablerade 

anknytningar. 

 

Grunden för tillstånd. 

Rätten för uppehållstillstånd gäller inte för sökande som har för avsikt att gifta sig, registrera 

partnerskap eller bli sambo. För dessa gäller endast en principiell rätt att få tillstånd, dvs. att 

uppehållstillstånd får ges. Det avgörande för dessa kategorier är liksom tidigare att förhållandet 

framstår som seriöst. 

 

Bestämmelsen finns i 5 kap. 3 a § första stycket 1 Utlänningslagen (2005:716) där det framgår att 

uppehållstillstånd får, om inte annat anges i 17 § andra stycket ges till en utlänning som har för avsikt 

att ingå äktenskap eller inleda ett samboförhållande med en person som är bosatt eller som har 

beviljats uppehållstillstånd för bosättning i Sverige, om förhållandet framstår som seriöst och inte 

särskilda skäl talar mot att tillstånd ges.  

 

För sökande som avser att gifta sig, registrera partnerskap eller bli sambo ska således 

seriositetsprövning alltid göras. 

 

De viktigaste kraven för att förhållandet ska framstå som seriöst och ansökan ska  

kunna beviljas är: 

- att förhållandet har varat en tid  
Det går inte att ange någon exakt tidsgräns. Ju kortare tid förhållandet har varat desto större krav ställs på 

hur mycket paret har träffats under denna tid. I andra fall kan förhållandet behöva vara en längre tid för 

att bli tillräckligt etablerat.  

- att parterna har träffats i viss utsträckning  
Här bör tilläggas att man kan upprätthålla även en intensiv kontakt utan att man sammanträffar 

personligen. Förutom brev och telefonsamtal så är det inte ovanligt att kontakter sker – och förhållanden 

inleds – med användande av Internet. Det måste dock krävas att paret i vart fall någon gång har träffat 

varandra.  

- att de har god kännedom om varandra  
De bör ha god kännedom om varandra och varandras förhållande i relevanta delar. Vilka delar som är 

relevanta skiftar utifrån kulturella aspekter. I vissa fall är kännedom om varandras utbildning och arbete 

viktigt medan det i andra fall är viktigare med kunskap om varandras familjer. Denna bedömning kräver 

en god kulturkompetens.  

- att de har ett gemensamt språk att kommunicera på 

Detta är ett grundläggande krav som också har inverkan på de kvalitativa aspekterna på kriterierna 

ovan. Inte enbart avsaknaden av ett gemensamt språk bör leda till ett avslag. Om paret trots 

svårigheterna att kommunicera lyckats få förhållandet att vara en längre tid och då träffats en del och 

fått god kännedom om varandra bör ansökan kunna beviljas. 

 



Det ligger i sakens natur att det också krävs att både den sökande och referenspersonen har avslutat 

eventuella tidigare förhållanden och inte fortfarande är gifta eller sammanboende med en annan person. I 

vissa länder kan det emellertid, av religiösa eller rättsliga skäl, vara svårt att överhuvudtaget genomföra 

en skilsmässa eller processen kan vara besvärlig och ta lång tid. Även praktiska hinder kan ibland finnas, 

till exempel om den andra parten vägrar gå med på skilsmässa eller inte kan nås. Det kan därför finnas 

fall där tillstånd bör beviljas trots att ett tidigare äktenskap inte är formellt upplöst. En förutsättning är 

dock att det står klart att det finns svårigheter att upplösa äktenskapet och som inte lätt kan åtgärdas samt 

att parterna rent faktiskt inte längre sammanlever. Dessutom krävs givetvis att det förhållande som ska 

prövas framstår som seriöst.  

Vidare gäller generellt att den omständigheten att paret har eller väntar barn tillsammans väger tungt vid 

seriositetsprövningen.  

 

 

Hur når du oss på Thaikonsult? 

Du når oss enklast och snabbast via mejlen: thaikonsult@telia.com  Vi besvarar alltid alla mejl. 

 

Eller mobilen Tel: 0761168193 (svenska, engelska). Svarar vi inte i mobilen är upptagna av ärenden, 

prata då in ett meddelande så ringer vi upp när vi blir lediga eller använd hellre mejlen. Du kan även 

ringa under kvällstid och helger. Använd inte sms och mms. 

 

Thaikonsult talar svenska, engelska och thai. Glöm inte att även titta in på vårt forum 

www.thaikonsult.se  och kolla läget!  

 

Om du inte önskar få nyhetsbrevet. 

Eftersom nyhetsbrevet bara skickas ut till medlemmar på Thaikonsults forum, loggar du in på 

forumet med ditt användarnamn och lösenord och stänger av e-posten i din profil om du inte önskar 

få nyhetsbrevet längre. Vill du att vi hjälper dig med att ta bort dig från forumet behöver vi ditt 

användarnamn för att hitta dig på forumet. 

 

Med vänlig hälsning 

Thaikonsult 
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