EUROPE TRIP (SWISS) SEP 30th, 2019
Guidance

Checklist
Time Schedule:

Pengumpulan berkas
persyaratan visa

Partial ambil
jadwal
Appointment

H - 45
Last
Appointment

Visa on
Process

H - 30
Last Status
Visa (R/A)

Preparation to
Departure

Departure

Mulai pengumpulan dokumen persyaratan visa Schengen Swiss adalah tanggal 18 Jun 2019
Batas akhir penyerahan dokumen persyaratan visa Schengen Swiss adalah tanggal 16 Aug 2019
Informasi terakhir status visa (Reject/Approve) adalah tanggal 30 Aug 2019
Start pengambilan perlengkapan adalah tanggal di K-Link Tower
Keberangkatan 30 Sep 2019 peserta berkumpul di Bandara Soekarno Hatta Flight ETD 18.25 (29/09).
Complete by

Syarat Visa Schengen Swiss

□

Peserta

Paspor yang masa berlaku 7 bulan dari tanggal kedatangan dan paspor lama (jika ada)

□

Peserta

Pas foto berwarna terbaru ukuran 3,5 x 4,5 = 2 lembar, dengan latar belakang putih, dan hasil
cetakan diatas kertas cetak foto, bermutu cetak baik dan jelas penampakan muka fokus 80%

□

Peserta

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
•
Pada Surat Sponsor dicantumkan: Nomor Paspor, Jabatan, Mulai Bekerja, Gaji, dan
Tanggal Berangkat dan Pulang
•
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

□

Peserta

Bukti keuangan 3 bulan terakhir berupa rekening koran ASLI

□

Peserta

Copy Slip Gaji 3 bulan terakhir

□

Peserta

Fotocopy Kartu Keluarga + KTP/Kartu Pelajar (jika masih sekolah)

□

Peserta

Fotocopy buku nikah

□

Peserta

Jika nama yang tertera dipaspor beda maka lampirkan fotocopy surat ganti nama

□

Peserta

Jika anak ikut berpergian dan masih sekolah, maka lampirkan:
•
Fotocopy kartu pelajar
•
Surat keterangan sekolah asli
•
Fotocopy akte kelahiran

□

Peserta

Jika anak ikut bepergian dan salah satu dari orang tua SAHnya tidak ikut, maka WAJIB membuat
surat pernyataan yang di terbitkan oleh Notaris dan copy KTP orang tua yang tidak ikut tersebut

□

Peserta

Jika suami/istri berangkat tanpa di damping salah satu pasangannya, maka pasangan yang tidak
ikut tersebut harus membuat surat pernyataan dan melampirkan copy KTPnya

□

Peserta

Formulir yang telah diisi lengkap dan ditanda tangani oleh pemohon. Untuk anak yang belum
mempunyai KTP, formulir ditanda tangani oleh kedua orang tuanya.
Formulir bisa di download di :
https://www.vfsglobal.ch/Switzerland/Indonesia/pdf/visumantrag-schen-en-new.pdf

□

K-Link

Surat sponsor yang menyatakan PT. K-LINK INDONESIA bertanggung jawab atas biaya perjalanan
dari Group yang akan berangkat ke Eropa, dengan menyebutkan nama peserta, no passport, dan
peringkat (Name List)

□

K-Link

Fotocopy SIUP dan Bukti Pajak PT. K-LINK INDONESIA sebagai penyelenggaran perjalanan

□

K-Link

Rekening Koran 3 bulan terakhir PT. K-LINK INDONESIA sebagai penyelenggaran perjalanan

□

Simply Travel

Print out reservasi tiket. Jika ada perjalanan domestik selain di Swiss, harus melampirkan bukti
reservasinya (domestic flight / tiket kereta / tiket bus).

□

Simply Travel

Konfirmasi hotel diharuskan di atas kop surat hotel bersangkutan. Jika menginap di Apartemen,
lampirkan bukti kontrak atau bukti kepemilikan apartemen tersebut (bukti pajak).

□

Simply Travel

Asuransi perjalanan yang berlaku selama masa tinggal di Eropa dan uang pertanggungan min.
USD 50.000

Catatan : Semua dokumen diharuskan menggunakan kertas A4, kecuali surat sponsor, surat keterangan sekolah, ataupun
surat yang dikeluarkan langsung atau asli dari instansi terkait.
KEDUTAAN SWISS
Jl. H.R. Rasuna Said Kav. X3-2, Kuningan, Jakarta Selatan
No. Telepon
: (62-21) 525-6061, 5256521
No. Fax : (62-21) 520-2289
swiemjak@rad.net.id , vertretung@jak.rep.admin.ch
http://www.swissembassy.or.id
BIOMETRIC DAN INTERVIEW (VFS)
Swiss Visa Application Center, Kuningan City Mall Lt.1, Jl. Prof.Dr.Satrio Kav.18, Setiabudi, Kuningan, Jakarta

