
PERSYARATAN VISA SCHENGEN (POLAND)

1. Paspor masa berlakunya lebih dari 6 bulan dari kedatangan.*Paspor Wajib di TTD APLIKAN.
2. Pas foto berwarna terbaru ukuran 3,5 x 4,5 = 2 lembar, dengan latar belakang putih,80% Wajah,

dan hasil cetakan, bermutu cetak baik dan jelas penampilannya.
3. Surat sponsor berbahasa Inggris di atas kop surat perusahaan dimana yang bersangkutan

bekerja.

* Jika ada orang lain/anggota keluarga yang ikut bepergian maka dicantumkan nama dan status
orang tersebut. 
* Jika Jabatan General Manager, Direktur, Presiden Direktur, atau Komisaris harus disertakan
fotocopy NPWP dan SIUP. 
* Jika memiliki bisnis sendiri dan tidak ada kop surat perusahaan maka surat diketik diatas kertas
putih polos dengan di cap toko dan sertakan fotocopy NPWP dan SIUP. 
* Jika disponsori oleh anak maka lampirkan fotocopy akte kelahiran anak yang dapat membuktikan
hubungannya. 
* Jika disponsori oleh menantu maka lampirkan fotocopy akte nikah anak dan akte kelahiran anak
yang dapat membuktikan hubungannya. 
* Jika status pensiun maka surat diketik diatas kertas putih polos dan ditanda tangani sendiri.

4. Rek Koran 3 bulan terakhir. Saldo Minimal 50jt Dan Referensi Bank.
5. Jika nama yang tertera dipaspor beda maka lampirkan fotocopy surat ganti nama.
6. Fotocopy KTP, Fotocopy kartu keluarga, dan Akte-Akte Personal.
7. Jika anak ikut berpergian dan masih sekolah, maka lampirkan :  Fotocopy kartu pelajar, Surat

keterangan dari Sekolah asli.
8. Print out Reservasi Tiket, Voucher Hotel, Asuransi Perjalanan dengan Premi 30.000 Euro.
9. Jika Undangan Dari Teman atau Family, harus melampirkan Copy Paspor Pengundang.
10.Formulir yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani oleh pemohon. Untuk anak yang belum

mempunyai KTP, formulir ditanda tangani oleh kedua orang tuanya.

CATATAN :
1. Lamanya proses visa dihitung setelah semua persyaratan dokumen diterima lengkap.
2. Keberhasilan mendapatkan visa merupakan kewenangan dari pihak Kedutaan sepenuhnya.
3. Nama dan Tanggal Kelahiran (dd-mmm-yyyy) HARUS SAMA di Paspor dan KTP, jika beda

diharuskan melampirkan akte lahir dan ganti nama.
4. Untuk anak dibawah 18 Tahun, Orang Tua HARUS membuat Surat Keterangan diatas materai

6000 yang menyatakan bahwa Anak bepergian dengan Orang Tua dan sebutkan tanggal
Keberangkatan dan tanggal Kepulangan.

Ketentuan Photo & Konfirmasi Hotel :
1. Tidak Boleh Pakai Make Up
2. Tidak Boleh Pakai Soflen
3. Tidak boleh pakai Hijab bermodel . Hijabnya harus yang polos
4. Tidak boleh pakai bando dan jepitan rambut

5. Harus ada nama applicant di reservasi atau konfirmasi hotel
6. Harus ada tanggal check in dan check out
7. Harus ada Nama Hotel, Alamat Hotel dan No. Telp Hotel
8. Harus melampirkan seluruh reservasi hotel sesuai tiket



MASA KERJA : 21 HARI KERJA (HARI SABTU,MINGGU / HARI LIBUR NASIONAL TIDAK
TERHITUNG)

SYARAT & KONDISI:
 Biaya dan persyaratan visa dapat berubah sewaktu waktu mengikuti kurs, harga dan kebijakan

dari pihak kedutaan.
 Sesuai ketentuan dari Kedutaan biaya visa tetap dibayarkan walaupun visa ditolak.

TOURIST 1.970.000


