Bilaga till bokningsbekräftelsen KINARESOR

Tack för din bokning!

därför att du jämför med ersättningsbelopp och villkor hos
exempelvis Europeiska ERV, www.erv.se/privat

Nedan finner du viktigt information
om pass, visum, färdhandlingar m m

ALLMÄNT OM PASS
Är ditt pass giltigt? Du som resenär ansvarar själv för att du
har ett helt och giltigt pass inför resan. Oftast krävs att passet
är giltigt minst sex månader efter hemkomst och att det finns
minst ett blankt uppslag eller två blanka sidor. Reser du med
barn? Tänk då på att svenska pass för barn gäller i tre år och
inte i fem år som är giltighetstiden för vuxna. Har du svårt att
avvara passet en längre tid? Man kan ha två pass, kontrollera
med passmyndigheten på din ort. Skicka alltid pass i
rekommenderad försändelse. Pass måste vara hela när de
anländer. Pass som inte är hela skickas tillbaka till den
sökande på dennes bekostnad.

BOKNINGSBEKRÄFTELSE
Kontrollera att bokningsbekräftelsen är riktig – datum,
avreseort, eventuella tillägg, stavning av ditt namn etc.
SVARSBREV
Var vänlig fyll i och returnera Svarsbrev enligt anvisning
under Pass och Visum för respektive land nedan. Svarsbrevet
hämtar du på respektive ”Vad händer nu” sida på Kinaresors
hemsida. Om du valt att få bekräftelsen med vanlig post
bifogas detta dokument.
STAVNING AV NAMN
I visumansökan, flygbiljett m fl dokument måste ditt namn
stavas exakt som i det pass du ska använda under resan. Om
namnet i flygbiljetten inte stämmer med namnet i passet kan
flygbolag i värsta fall neka incheckning, eller i vissa fall,
skriva ut nya biljetter mot en kostnad. Normalt måste vi
därför ändra eventuell annan stavning i bokningsbekräftelsen
till samma som i passet. Detta leder i sin tur till att namn i
deltagarlistor m m får denna stavning. Om du till vardags
använder en avvikande stavning eller annat namn hoppas vi
du har överseende med detta.
FLYGTIDER OCH ANSLUTNING
Flygtider är alltid preliminära och kan utan förvarning ändras
av flygbolagen. Tänk på detta vid bokning av eventuell
anslutning med tåg eller flyg. Se till att ha god tidsmarginal
och att boka av- och ombokningsbara biljetter eftersom ingen
ersättning för eventuell kostnad i samband med
flygtidtabellsförändring utgår. Gäller också vid inställd resa.
VACCINATIONER
För mer information läs i ”Praktiska råd och tips”. För
ytterligare information och rekommendationer vi
www.vaccinationsguiden.se eller
www.1177.se/Tema/Vaccinationer/Varldsdelar.
SLUTBETALNING AV RESAN
Slutbetalning ska vara oss tillhanda senast 40 dagar före
avresa.
FÄRDHANDLINGAR
Färdhandlingarna distribueras ca 10-12 dagar före avresa
tillsammans med detaljerade anvisningar inför avresan,
flygbiljett, deltagarlista, resans program m m. Med
färdhandlingarna medföljer information om hotellens namn,
adress och telefonnummer. Distribution av färdhandlingar
förutsätter att slutbetalning av resan inkommit. Underlätta
distributionen genom att betala i god tid.
RESEFÖRSÄKRING
Kontrollera noga vad som ingår gällande reseskydd i din
hemförsäkring eller om du betalar med betal/kreditkort.
Observera att betal- och kreditkortsföretagens reseförsäkringar ofta inte ger fullgott skydd. Vi rekommenderar

RETUR AV PASS
Passet (i de fall vi begärt att få in det) returneras tillsammans
med färdhandlingarna som distribueras ca 10-12 dagar före
avresa, om inget annat meddelats oss. Önskas passet tillbaka
tidigare, kontakta oss.
PASS OCH VISUM - KINA
Kina införde från och med fredag den 1 december 2017, på
prov i Sverige och Turkiet, obligatoriskt fingeravtryck vid
inlämning av viseringsansökan. Alla mellan 14 och 70 år*
måste därför personligen infinna sig på viseringskontoret i
Stockholm eller i Göteborg för att lämna sina fingeravtryck.
Det är också krav att fylla i visumansökan elektroniskt online,
denna elektroniska ansökan ersätter den tidigare handskrivna
som hädanefter inte kommer accepteras. *För personer äldre än
70 eller yngre än 14 år krävs inte fingeravtryck/personligt besök.

Är ni två eller fler som reser tillsammans hela resan finns
möjligheten att ansöka om s k Entry visa/gruppvisum.
Fördelarna är att man slipper lämna fingeravtryck och
behöver inte heller skicka in sitt pass. Kravet för att ansöka
om ett Entry visa/gruppvisum är att ni är minst två som reser
tillsammans hela tiden, från avresa till hemkomst.
För att i möjligaste mån underlätta för dig som resenär har vi
upprättat ett samarbete med företagen ”Visumservice” och
”Alla Visum”, där du som vill kan få hjälp genom hela
processen. Alternativt kan du välja att hantera visumansökan
och besöket för fingeravtrycksinlämning på egen hand. Läs
mer om hur du gör det på Kinas visumcentrals (CVSAC)
hemsida. OBS! Innan du gör din egen ansökan måste du
kontakta oss för att få en inbjudan från värdorganisation i
Kina - krävs för att viseringskontoret ska behandla
visumansökan.
Är du utländsk medborgare? Kontakta Visumservice, Alla
Visum eller Visa for China för mer information.
Du finner mer utförlig information om visum till Kina på:
www.kinaresor.se/vadhandernu/kina
PASS OCH VISUM - HONGKONG
Kopia på ditt pass samt svarsbrev skickas in till Kinaresor
senast 45 dagar innan avresa.
Visum: nordiska medborgare behöver inget visum om
vistelsen inte överstiger tre månader. Andra medborgare kan
behöva visum. Om du inte är svensk medborgare måste du
själv kontrollera om du behöver visum. Passet måste vara
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giltigt minst sex månader framåt i tiden efter utresa från
Hongkong. För inresa krävs minst en hel och ren sida i
passet.

- Övriga medborgare ombeds kontakta Vietnams Ambassad i
Stockholm för visum och regler för icke svenska medborgare.

PASS OCH VISUM –GENERELLT INDOKINA
Passet måste vara giltigt minst sex månader framåt i tiden
från dagen för utresa ur resp. land. Kontrollera även att ditt
pass är helt.
 Svensk medborgare: visum till Laos, Burma och
Kambodja ingår i resans pris. Visum till Vietnam,
Thailand resp Japan krävs ej om vistelsen är max 15
dagar, 30 dagar resp 90 dagar och man vid inresan
kan uppvisa flygbiljett för utresa från landet.
 Om du ej är svensk medborgare: du måste informera
oss om vilket medborgarskap du har. Vietnam,
Thailand och Japan: du ansvarar själv för att
undersöka om visum krävs och också själv söka ev
nödvändigt visum. Visum till Laos ingår i resans pris
och söks i Sverige, eventuella extra kostnader kan
tillkomma om du ej är svensk medborgare. Visum
till Kambodja ingår i resans pris om visum för dig,
precis som för svenska medborgare beviljas vid
gränsstationen i samband med inresa. Om visum
förutsätter ansökan vid ambassad i annat land
(Sverige eller annat land) ansvarar du själv för att
ordna detta/dessa nödvändiga visum. Om du inte är
svensk medborgare, se information för respektive
land nedan.
 Kontrollera passets giltighetstid och räkna så att de
tomma sidorna räcker för nödvändiga visumstämplar
(se nedan).
 Om du behöver skaffa nytt pass, gör det så snart som
möjligt.
 Kontaktuppgifter till de olika ländernas ambassader
finns på vår hemsida under Tips & info.

- Kopia på ditt pass samt svarsbrev skickas in till Kinaresor
senast 45 dagar innan avresa.
- För inresa till Thailand krävs 1 tom sida i passet.
- Visum krävs inte för svenska medborgare som stannar högst
30 dagar. För inresa krävs giltig utresebiljett med avresa
senast 30dagar efter ankomst inkl ankomstdagen.
- Övriga medborgare ombeds kontakta Thailands Ambassad i
Stockholm för visum och regler för icke svenska medborgare.

LAOS

- Pass och visumansökan samt svarsbrev skickas in
rekommenderat till Kinaresor senast 45 dagar innan avresa.
- För inresa i Laos krävs minst 2 ostämplade sidor i passet
och 2 passfoton i färg och med vit bakgrund.
- Visum krävs för svenska medborgare och söks före avresa
till Laos. Eventuella kostnader kan tillkomma för icke
svenska medborgare.
- Visumformulär och svarsbrev hämtar du på:
www.kinaresor.se/vadhandernu/indokina

THAILAND

BURMA

Inresa i Burma kräver visum. I de flesta av våra Burmaresor
ingår kostnaden för visum. För icke svenska medborgare kan
kostnader tillkomma.
- Kopia på ditt pass, visumansökan med 1 passfoto i färg och
med vit bakgrund samt svarsbrev skickas in till Kinaresor
senast 45 dagar innan avresa.
- För visum krävs minst 1 ostämplad sida i passet.
- Visumformulär och svarsbrev hämtar du på:
www.kinaresor.se/vadhandernu/indokina
Med färdhandlingarna får du ”Tourist Visa Approval Letter
to Myanmar”. Detta är ditt visum som du visar upp vid
inresan till Burma.
PASS, VISUM - RYSSLAND
Visum ges i form av en etikett som klistras i passet (tar en hel
sida). Passet ska vara giltigt sex månader framåt i tiden från
utresa ur landet. P.g.a. lång handläggningstid på ryska
ambassaden måste vi ha ditt pass hos oss 6-8 veckor före
avresa. Se Svarsbrevet. Om du har svårt att avvara passet är
alternativet att du skaffar ett extra pass. Rysslands ambassad
har strikta regler för visum. Med visumansökan ska bifogas
ett intyg om att du har en giltig reseförsäkring för den tid du
vistas i Ryssland. Intyget ska ange hur länge försäkringen
gäller och ditt namn måste stå utskrivet (är ni en familj som
har samma försäkring måste alla namnen stå med). Intyget
ska vara underskrivet av försäkringstjänsteman och stämplat
av bolaget. OBS! Intyget måste vara i original. Har du ingen
hemförsäkring med reseförsäkring måste du skaffa en separat
reseförsäkring, kontakta oss för information. När du postar
svarsbrev, visumansökan och pass till oss bifoga även intyget
från försäkringsbolaget. För Ryssland gäller endast
elektronisk visumansökan, detaljerad information får du i god
tid avresan.

KAMBODJA

- Kopia på ditt pass samt svarsbrev skickas in till Kinaresor
senast 45 dagar innan avresa.
- För inresa i Kambodja krävs minst 2 ostämplade sidor i
passet och 1 passfoto i färg och med vit bakgrund.
- Visum krävs för svenska medborgare och söks vid ankomst
till Kambodja.
- Övriga medborgare ombeds kontakta Kambodjas Ambassad
i London för visum och regler för icke svenska medborgare.
VIETNAM

ÄVENTYRSRESOR AB
www.kinaresor.se
www.indienresor.se

- Kopia på ditt pass samt svarsbrev skickas in till Kinaresor
senast 45 dagar innan avresa.
- För inresa i Vietnam krävs minst 1 tom sida i passet.
- Visum krävs inte för svenska medborgare som stannar högst
15 dagar. För inresa krävs giltig utresebiljett med avresa
senast 15 dagar efter ankomst.
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