
Vejledning til visumansøgning 

1. Læs hele denne side igennem først!  

2. Gå ind på følgende hjemmeside om visum-ansøgning: 

http://www.visaforchina.org/CPH_EN/System/266111.shtml 
Læs og klik videre derfra. (Nedenstående er blot et udpluk af de vigtigste 
informationer fra hjemmesiden). 

3. Udfyld visumformular og påsæt et farvefoto af nyere dato. 

a. Du skal udfylde ansøgningsskemaet online og printe den ud med 

dertilhørende stregkode. (Man kan også udfylde ansøgningsskema i 

hånden, men vi anbefaler, at man gør det online). 

b. Du skal benytte en ny/opdateret version af din internet-browser 

(Explorer, Firefox, Chrome, Safari), og du skal have Acrobat Reader 

med kinesisk sprogpakke installeret (”Simplified Chinese Kit”). 

c. Vær opmærksom på at datoer i Kina skrives ”år-måned-dag”. 

Eksempelvis: 1978-02-04 (4. februar 1978). 

4. Passet: 

a. Husk at dit pas skal være gyldigt minimum frem til september 2015 

b. Passet skal have mindst to blanke ”visum-sider” overfor hinanden. 

5. Afsendelse, konvolutter og frankering: 

a. Du skal bruge 2 konvolutter, der begge skal frankeres som anbefalet 

brev (”rekommanderet brev”). Den ene konvolut er til forsendelsen 

til visumcentret, og den anden er til returforsendelse af passet (med 

visum) tilbage til dig. 

b. Dit pas, visumansøgningen samt de øvrige dokumenter sendes til 

visumcentret (adresse nedenfor) sammen med den frankerede 

retur-konvolut, hvor du har skrevet din egen adresse på. 

c. Kuverterne skal frankeres med almindelige frimærker – ingen 

frankeringsmaskine. 

6. De øvrige dokumenter, der skal vedlægges brevet er invitationen fra 

Beijing Sports University (med alle vores navne på) og hotel-bookingen, 

(der er på kinesisk). I øvrigt skal du være opmærksom på, at alle de 

printede sider af visumansøgningen skal medsendes. Hvis man udfylder 

ansøgningen online, kan der være felter, som ikke kan indeholde alle de 

nødvendige data, (eksempelvis hvis dit navn eller adresse er meget lang), 

og disse felter vil så komme ud separat på en ekstra side af 

visumansøgningen. 

http://www.visaforchina.org/CPH_EN/System/266111.shtml
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7. Dobbeltcheck alle dokumenter. Er noget ikke korrekt vil ansøgningen ikke 

blive behandlet, hvilket vil koste tid og penge. 

8. Nå ansøgningen er behandlet, vil I blive kontaktet af visumcentret og få 

oplyst et pick-up nummer og det præcise gebyr. Bankoverførslen skal 

mærkes med pick-up nummeret og pasnummer. 

9. Når gebyret er modtaget, vil passet blive sendt retur. 

Påregn ca. 5 arbejdsdage for behandlingen af ansøgningen, så hvis passet 

ikke er kommet retur efter 1-2 uger, skal du reagere. 

 

 

Øvrige links: 

 

http://www.visaforchina.org/CPH_EN/ (Visumcentrets hjemmeside, forsiden) 

 

http://www.visaforchina.org/CPH_EN/generalinformation/downloads/266101.

shtml (Ansøgningsformular til manuel udfyldning) 

 

http://www.visaforchina.org/CPH_EN/generalinformation/visaknowledge/266

105.shtml (Information om betaling mm.) 
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Indkvarteringssted i Beijing: 

Beijing Sports University 
 

 

Kontaktperson i Kina: 

Beijing Sports University 

Mr. Zhou, Zhi Hui 

No. 48 Xinxi Road 
Haidian District Beijing, 100084 

Tlf.: 0086-13011179247 

 

 

Adresse på visumcentret: 

Chinese Visa Application Service Center  

Lyngbyvej 28, st.tv 

2100 København Ø 

 

 

Bankkonto-information (visumcentret): 

Bank: Danske Bank 

Company's name: CITS V Service（Denmark）A/S 

Registreringsnummer: 3001 

Kontonummer:4183096176 

IBAN: DK813000 4183096176 

 


