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PERSYARATAN VISA SCHENGEN  

a. Passport yang berlaku minimal 7 bulan, terhitung dari kembalinya 
perjalanan. (passport lama disertakan juga apabila ada). 

b.  Pas foto terbaru berwarna dengan ukuran : 3.5cm x 4.5 cm = 2 
lembar /orang (Foto harus berlatar belakang putih dan benar-benar 
baru, tidak boleh yang sudah pernah digunakan untuk pembuatan visa 
negara lain dan ukuran tampak wajah harus 70 - 80%,   wajah tidak 
boleh dalam keadaan senyum tampak gigi). TIDAK BOLEH FOTO 
PRINT SENDIRI. HARUS  FOTO DI STUDIO FOTO. 

c. Surat Sponsor perusahaan asli (harus menggunakan bahasa Inggris) untuk 
masing-masing Peserta 

d. Fotocopy Kartu Keluarga. 
e. Fotocopy KTP 
f. Fotocopy Akte Lahir 
g. Foto Copy Akte Nikah 
h. Fotocopy bukti keuangan pribadi  3 ( tiga  ) bulan terakhir . 

(disarankan rekening Koran atau tabungan  dengan jumlah minimal diatas Rp 50.000.000,-
/orangnya ). 
Note: Jangan menggunakan deposito sebagai bukti keuangan utama. Dikarena kedutaan 
tidak menerima deposito sebagai bukti keuangan utama, deposito dapat digunakan 
sebagai bukti keuangan pendukung / tambahan. 

i. Referensi bank asli 
j. Fotocopy Ganti Nama. (bila nama berbeda antara passport & kartu keluarga) 
k. Informasikan data mengenai : Data Pekerjaan (Jabatan, Nama & Alamat Perusahaan, No telepon 

Perusahaan) serta lama bekerja 
l. Informasikan data mengenai : Nama Sekolah, Alamat dan No Telepon (Bagi Anak peserta yang 

ikut) 
m. Informasikan data mengenai : Alamat email kantor dan pribadi 
n. Informasikan data mengenai : Kapan mengunjungi negara Schengen dalam 3 Tahun Terakhir 

(negara Schengen apa dan Tanggal Kunjungan) 
o. Surat Ijin Suami & Copy KTP Suami bagi Istri yang bepergian tanpa suami 
p. Surat Ijin Orang Tua bagi anak yang bepergian sendiri tanpa didampingi orang tua dan 

copy keuangan 3 bulan terakhir orang tua. 
q. Fotocopy Kartu Pelajar/ Mahasiswa dan Surat Keterangan sekolah asli. Apabila anak ada yang 

ikut dari peserta trip. 
r. Apabila pada “See Page 4” terdapat perubahan nama, tanggal lahir & jenis kelamin, maka 

pencetakan Visa akan mengikuti data passport pada halaman pertama. 
Note: Jadi disarankan/diharuskan untuk membuat passport baru apabila terdapat 
koreksi pada nama, tanggal lahir & jenis kelamin karena Kedutaan Prancis tidak 
menerima komplain atas koreksi tersebut.  

  
 
 


