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BẢNG CHI PHÍ CHI TIẾT DU HỌC NHẬT BẢN 

 

Loại phí Diễn giải 
Phí tại Vinanippon khi 

khưa áp dụng ưu đãi 

Phí tại Vinanippon khi 

áp dụng ưu đãi 

Phí tại các trung tâm, 

công ty khác 

Phí dịch vụ làm 

hồ sơ tại Việt 

Nam 

Xử lý hồ sơ: 

• Kiểm tra, xử lý, hoàn thiện hồ sơ dựa theo yêu cầu của 

trường Nhật ngữ mà học sinh nộp hồ sơ ứng tuyển. 

- Dịch thuật, chứng thực hồ sơ: 

• Dịch thuật hồ sơ Việt ngữ của học sinh sang hồ sơ Nhật 

ngữ 

• Chứng thực bằng cấp của học sinh tại cục quản lý chất 

lượng đào tạo – Bộ Giáo Dục 

- Hướng dẫn phỏng vấn: 

• Hướng dẫn học sinh phỏng vấn với trường 

• Hướng dẫn học sinh và phụ huynh trả lời phỏng vấn với 

cục xuất nhập cảnh. 

Chuyển phát nhanh: 

• Chuyển phát nhanh hồ sơ sang trường Nhật ngữ 

Chứng minh tài chính: 

• Hỗ trợ chứng minh tài chính, mở sổ tiết kiệm tại ngân 

hàng 

30.000.000 VNĐ 

30.000.000 VNĐ 

Chỉ còn 

6.000.000 VNĐ 

(Giảm 24.00.000 VNĐ) 

40.000.000 VNĐ 

- Học phí học 

tiếng Nhật tại 

Việt Nam 

Khóa học tiếng Nhật N5 + N4, kéo dài từ khi nhập học đến 

khi xuất cảnh (Thời gian học dài hay ngắn tùy thuộc vào thời 

gian mà học sinh đăng ký và khả năng tiếp thu của học sinh 

(phí trọn gói, không phân biệt thời gian học dài hay ngắn) 

5.000.000 VNĐ 5.000.000 VNĐ 20.000.000 VNĐ 

- Vé Máy Bay - Vé máy bay ~10.000.000 VNĐ ~10.000.000 VNĐ ~10.000.000 VNĐ 

- Học phí trường 

Nhật ngữ bên 

Nhật Bản 

- Học phí 12 tháng  trường Nhật ngữ ( Học phí trường Nhật 

ngữ 1 năm  thấp nhất: 700,000 Yên ~ đến: 750,000 Yên. Và 

tùy từng trường thì học phí thay đổi lên hoặc xuống)  

Từ    143.500.000 VNĐ 

Đến  153.750.000 VNĐ 

 

Từ    143.500.000 VNĐ 

Đến  153.750.000 VNĐ 

 

Từ    143.500.000 VNĐ 

Đến  153.750.000 VNĐ 

 

TỔNG CHI PHÍ 

Lưu ý: Tỷ giá tham khảo quy đổi 1 Yên= 205VNĐ(  Tổng chi phí có thể thay đổi 

lên hoặc xuống tùy thuộc vào tỷ giá Yên tại thời điểm đóng tiền học phí) 

Từ    188.500.000 VNĐ 

Đến  198.750.000 VNĐ 

Từ    164.500.000 VNĐ 

Đến  174.750.000 VNĐ 

Từ    213.500.000 VNĐ 

Đến  223.750.000 VNĐ 

https://vinanippon.edu.vn/

