
 
                        

   
 

 

 

 

 

PCR-testin varaaminen ja maksaminen, Phuketin lento 
 

Thaimaan viranomaiset edellyttävät, että kaikkien maahan saapuvien matkustajien tulee osallistua RT-PCR-testiin maahan saapumisen 

yhteydessä. Testi varataan ja maksetaan osoitteessa: https://www.thailandpsas.com.  

 

Lomakkeessa ei käytetä ä, ö ja å-kirjaimia. Kirjoita kirjaimet seuraavassa muodossa: 

ä = ae 

ö = oe 

å = aa 

 

Huomioithan, että viranomaiset saattavat tehdä varaussivustoon muutoksia lyhyelläkin varoitusajalla. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Päivitetty 28.2.2022.  



 
                        

   
 

 

 

 

 

Rekisteröityminen  
 

Siirry sivustolle https://www.thailandpsas.com. 

 

Valitse sivulta ”Create an appointment” päästäksesi rekisteröitymään järjestelmän käyttäjäksi. 

 

Seuraavalla sivulla valitse ”Create a new account” ja pääset täyttämään seuraavat tiedot: 

 

1. Email address – Sähköpostiosoite. Tähän sähköpostiin saat myös testituloksen. 

2. Password – Salasana. Lisää järjestelmään haluamasi salasana. 

3. Confirm Password – Vahvista salasana. 

 

Paina ”Create account” luodaksesi käyttäjätilin.  



 
                        

   
 

 

 

 

 

Sisäänkirjautuminen 

 
Rekisteröitymisen jälkeen saat sähköpostiviestin osoitteesta noreply@psas-

318318.firebaseapp.com ja otsikolla ” Verify your email for Phuket Swab Appointment 

System”. Paina viestissä olevaa pitkää linkkiä vahvistaaksesi sähköpostiosoitteesi. Tämän 

jälkeen Saat näytölle ponnahdusikkunan, joka kertoo sähköpostiosoitteesi olevan vahvistettu 

ja voit jatkaa sisäänkirjautumiseen.  

 

Siirry osoitteeseen: https://www.thailandpsas.com/Signin kirjautuaksesi 

sisään. Kirjaudu luomallesi tilille seuraavilla tiedoilla: 

 

1. Email address – Sähköpostiosoite.  

2. Password – Salasana. Lisää järjestelmään haluamasi salasana. 

 

Paina ”Sign in” kirjautuaksesi sisään.   

mailto:noreply@psas-318318.firebaseapp.com
mailto:noreply@psas-318318.firebaseapp.com
https://www.thailandpsas.com/Signin


 
                        

   
 

 

 

 

Testin varaaminen 

 

Valitse ”MAKE NEW APPOINTMENT” varataksesi testin.  

  



 
                        

   
 

 

 

 

Testin varaaminen 

 
Lisää seuraavaksi matkustajan tiedot varataksesi testin. Lennon tiedot löydät Aurinkomatkojen verkkosivuilta, Omalomasta, Aurinkomatkat-

sovelluksesta tai varausvahvistukseltasi. 

 

1. Title – Puhuttelu. Valitse valikosta. 

2. Firstname – Etunimi  

3. Middlename – Muut etunimet (ei pakollinen) 

4. Lastname – Sukunimi 

5. Gender – Sukupuoli (Male = mies, Female = nainen) 

6. Date of Birth – Syntymäaika. Kirjoita muodossa vvvv/kk/pp. 

7. Country – Maa (Suomi = Finland). 

8. Passport Number – Passin numero 

9. Port of Entry – Saapumiskenttä. Valitse valikosta. 

10. Province – Provinssi. Valitse valikosta.  

11. Hotel at the first RT-PCR test – Hotellin nimi. Valitse valikosta. 

12. Arrival Date – Saapumispäivä Thaimaahan. Kirjoita muodossa 

vvvv/kk/pp tai valitse kalenterista. 

13. Arrival time – Lennon arvioitu saapumisaika.Kirjoita aika muodossa 

tt:mm tai valitse kellon kuvasta. AM = aamupäivä, PM = iltapäivä. 

14. Arrival Flight Number – Lennon numero (AYxxx) 

15. Jätä tyhjäksi kohta “I have not booked my departure flight.” 

16. Departure Flight Date – Lähtöpäivä Thaimaasta. Kirjoita muodossa vvvv/kk/pp tai valitse kalenterista. 

17. Flight Departure Time – Lennon lähtöaika. Kirjoita aika muodossa tt:mm tai valitse kellon kuvasta. AM = aamupäivä, PM = iltapäivä. 

18. Flight Departure Number – Lennon numero (AYxxx) 

Paina ”Next” jatkaaksesi eteenpäin.  



 
                        

   
 

 

 

 

Testin varaaminen  

Seuraavalla sivulla järjestelmä tarjoaa automaattisesti saapumispäivän mukaisen 

testausajan. Valitse saapumispäivän kohdalle ”Swab Centers” -kohdasta ”Phuket 

International Airport. 

Valittuasi testauspaikan ja -ajan paina ”Next” jatkaaksesi eteenpäin. 

 

 

 

Seuraavalla sivulla varmista, että kaikki antamasi tiedot ovat oikein. Mikäli sinun 

tarvitsee muokata tietoja, paina ”Back to previous page” ja tee tarvittavat muutokset.  

Mikäli tiedot ovat oikein valitse haluamasi maksutapa kohdasta ”Choose Payment 

Method” ja siirry maksuvaiheeseen painamalla ”Continue to Payment”. Maksuvälineinä 

käyvät mm. Visa, Mastercard, American Express ja Diners. 

  



 
                        

   
 

 

 

Maksaminen  

Siirtyminen maksuvaiheeseen voi kestää hetken. Mikäli siirtyminen ei onnistu tai saat virheilmoituksen, kokeile aloittaa alusta. 

Maksuvaiheeseen siirryttyäsi lisää seuraavat tiedot: 

 

1. Card number – Kortin numero 

2. Expiry Date (MM/YY) – Kortin erääntymispäivä (KK/VVVV) 

3. CVV/CVV2 - CVC-turvakoodi kortin kääntöpuolelta (3 numeroa, American 

Express -kortissa 4 numeroa kortin etupuolella) 

4. Cardholder name – Kortinhaltijan nimi 

5. Email address – Sähköpostiosoite 

 

Paina ”Continue Payment” maksaaksesi testin.  

 

Maksusuorituksen jälkeen saat sähköpostiin vahvistuksen testivarauksista. 

Tallenna saamasi vahvistus. Vahvistus tulee liittää Thailand Pass -lomakkeen 

viimeisellä sivulla olevaan ”Additional documents (if any)” -kohtaan. Tulosta 

vahvistus myös mukaan matkalle ja näytä se testauspaikalla henkilökunnalle.  

Toista vaiheet kaikkien matkaseurueen jäsenten osalta, myös lasten. 

 

 

 

 



 
                        

   
 

 

 

 

Testin varaamisen jälkeen  

Testivarauksen jälkeen voit tarkistella tietojasi sivulla https://www.thailandpsas.com/ kohdassa ”Check your appointment”. Paina avautuvalla 

sivulla vasemman reunan kolmea allekkaista viivaa, jolloin sinulle avautuu kuvassa näkyvä listaus. Sivustolla voit: 

 

1. Manage appointment – Hallinnoida varaustasi 

2. View result – Tarkistaa Thaimaassa tehdyn RT-PCR-testin tuloksen 

3. View center allotment – Tarkistaa testauspaikkojen varaustilanteen 

4. View receipt – Varaamasi testin kuitti 

5. View receipt 2nd – Varaamasi toisen testin kuitti 

6. View receipt outside province – Varaamasi testi oman provinssisi 

ulkopuolella 

7. Payment gateway – Maksaa varaamasi testin 

 

Kirjautuaksesi sisään tarvitset valinnastasi riippuen seuraavia: Passport No. = Passin numero, Nationality = Kansallisuus tai Appointment 

number = Testivarauksen numero. Testivarauksen numeron näet kirjauduttuasi sisään https://www.thailandpsas.com/  -sivustolle, kohdasta 

”Your Appointment” ja kohdasta ”No”. 

  

https://www.thailandpsas.com/
https://www.thailandpsas.com/


 
                        

   
 

 

 

Käyttämättä jääneen testin hyvitys 

Mikäli varattua ja maksettua testiä ei käytetä, on testin hintaa mahdollista anoa takaisin osoitteessa https://www.thailandpsas.com/refund tai 

käyttämällä alla olevaa QR-koodia. Huomioi palautukseen liittyvät ehdot. Tällä sivulla on ohjeet anomuksen tekemiseen, mutta huomioithan, 

että Aurinkomatkat ei vastaa maksettujen testien kuluista tai mahdollisesta rahojen palautuksesta.  

Voit tehdä takaisinmaksuanomuksen seuraavin tiedoin: 

1. Receipt number – Kuitin numero. Löydät numeron sähköpostiisi tulleesta kuitista, kohdasta Receipt No. 

2. Passport number – Passin numero 

3. Refunf Choise – Valitse alasvetovalikosta testi, josta haet takaisinmaksua (Refund 1st / 2nd / 3rd Swab – Hyvitys 1. / 2. / 3. testistä) 

4. Paina ”Verify” lähettääksesi tiedot. 

 

https://www.thailandpsas.com/refund

