Krav til ansøgning om turistvisum


Korrekt udfyldt ansøgningsskema til besøgs- og turistvisum, som kan downloades på
www.filippinsk-konsulat.dk.



Gyldigt pas, som skal være gyldigt mindst 6 måneder efter det planlagte ophold i
Filippinerne.



Personer med dansk pas, som rejser til Filippinerne i erhvervs- eller turistøjemed, har
tilladelse til at opholde sig i Filippinerne i indtil maksimum 30 døgn uden visum. Dette
såfremt de er i besiddelse af gyldig returbillet til hjemland eller anden efterfølgende
destination samt at deres pas er gyldigt for en periode på mindst 6 måneders varighed
efter den ansøgte periode for visum.



Dokumentation for rejsen – rejseplan eller kopi af flybillet til og fra Filippinerne.



Et vellignede pasfoto i farver. Billedet må højst være taget 6 måneder inden
ansøgningen om filippinsk visum.



For børn under 15 år, der rejser til Filippinerne uden ledsager eller som ikke tilslutter
sig en forælder i Filippinerne, kræver det filippinske emigrationskontor en såkaldt
”Waiver of Exclusion Ground” (WEG) erklæring. Kontakt venligst konsulatet herom.

For ansøgere, der sender deres ansøgning med post, skal der
desuden vedlægges følgende:


Bankkvittering for indbetalt visumgebyr samt ekspeditionsgebyr på kr. 100 pr.
forsendelse.



En frankeret anbefalet svarkuvert med modtagerens adresse til returnering af passet.

Visa typer

Varighed

Besøgsvarighed

Enkelt indrejse

3 måneder

Flere indrejser

6 måneder

Flere indrejser

1 år

Max. 59 dage pr.
gang/besøg
Max.59 dage pr.
gang/besøg
Max. 59 dage pr.
gang/besøg

Betaling
Se venligst priser under ”Prisliste”. Konsulatet modtager Dankort, Mastercard samt
Mobilepay.
Ansøgninger afleveret eller sendt til konsulatet vil kun blive behandlet, såfremt det kan
dokumenteres, at der er foretaget indbetaling via bank eller ved fremvisning af kvittering.
Ved manglende betaling eller dokumentation herfor forsinkes ansøgnings-proceduren.
Ansøgere bedes lægge mærke til følgende detalje for bankoverførsel fra udlandet og
anføre den på betalingen:
IBAN DK 493000 4776 460540. SWIFT: DABADKK
Bankoverførslen skal være foretaget af ansøgeren. Bed venligst banken om at sende en
kvittering vedrørende indbetaling med ansøgerens fulde navn i tekstboksen, når der
sendes meddelelse om bankoverførslen til konsulatet.
Konsulatet behandler ansøgningen efter modtagelsen af bankens advisering om
indbetaling. Behandlingen af en ansøgning varer normalt 3-4 hverdage fra modtagelse af
samtlige nødvendige dokumentationer jvf. ovenstående.
Vigtig information - tidligere filippinske statsborgere, som rejser med deres ægtefælde /
børn, kan indrejse til Filippinerne uden visum for et ophold på maksimum 1 år,

