
 

 

BÁO GIÁ DỊCH TÀI LIỆU VÀ PHIÊN DỊCH 

 

BẢNG GIÁ DỊCH TÀI LIỆU 

 

 

Tiếng Nhật sang tiếng Việt 

 Đơn giá (yên/chữ) Giá 1 trang khoảng 400 chữ 

Hồ sơ, giấy tờ cá nhân 7～ 2800～ 

Tài liệu thông thường, giấy tờ công ty 9～ 3600～ 

Tài liệu chuyên ngành 11～ 4400～ 

 

 

Tiếng Việt sang tiếng Nhật 

 Đơn giá (yên/word) Giá 1 trang khoảng 310 word ※ 

Hồ sơ, giấy tờ cá nhân 13～ 4030～ 

Tài liệu thông thường, giấy tờ công ty 15～ 4650～ 

Tài liệu chuyên ngành 17～ 5270～ 

 

 

Tiếng Anh sang tiếng Việt 

 Đơn giá (yên/word) Giá 1 trang khoảng 180 word ※ 

Hồ sơ, giấy tờ cá nhân 12～ 2520～ 

Tài liệu thông thường, giấy tờ công ty 13.5～ 2880～ 

Tài liệu chuyên ngành 15～ 3240～ 

 

 

Giá dịch như trên chưa bao gồm thuế 

※Số từ (word) trên 1 trang được đếm bằng hệ thống tự động Word Count 

Với những tài liệu chứa nhiều thuật ngữ chuyên ngành, chúng tôi sẽ báo giá cụ thể với khách hàng sau khi 

đã tham khảo tài liệu. 

 

 

 

 



 

 

BẢNG GIÁ PHIÊN DỊCH TẠI VIỆT NAM   

STT Hình thức 
Đơn giá  

（yên/nửa ngày） 

Đơn giá 

（yên/1 ngày） 

1 Nội dung quan trọng (dịch đồng thời - dịch cabin) 50000~ 75000 ~ 

2 Dịch hội nghị 30000~ 42000 ~  

3 Dịch video 24000~ 38000 ~ 

4 Dịch thương mại, đào tạo 21000~ 30000 ~  

5 Dịch du lịch  15000~ 24000 ~ 

 

BẢNG GIÁ PHIÊN DỊCH TẠI NHẬT 

 
 

STT Hình thức 
Đơn giá  

（yên/nửa ngày） 

Đơn giá 

（yên/1 ngày） 

1 Nội dung quan trọng (dịch đồng thời - dịch cabin) 60000~ 90000 ~  

2 Dịch hội nghị 35000~ 50000 ~  

3 Dịch video 28000~ 45000 ~ 

4 Dịch thương mại, đào tạo 25000~ 35000 ~  

5 Dịch du lịch 18000~ 28000 ~  

 

Giá dịch như trên chưa bao gồm thuế 

 

1. Tính thời gian: nửa ngày tối đa 4 tiếng, 1 ngày tối đa 8 tiếng. 

2. Thời gian tăng thêm so với đã thỏa thuận: được tính theo đơn giá cho mỗi đơn vị thời gian là 15 phút. 

3. Sáng sớm hoặc tối muộn: sẽ có phí phụ thêm tùy từng trường hợp cụ thể. 

4. Trường hợp người dịch phải đi cùng đoàn, ở lại qua đêm: sẽ thanh toán chi phí đi lại, chi phí ăn ở, có 

thể cả chi phí hỗ trợ thêm về thời gian của người dịch .v.v.  

5. Phí hủy hợp đồng:  

 Hủy trong vòng 1 ngày: phải thánh toán 100% tiền dịch theo hợp đồng 

 Hủy trong vòng 2 ngày làm việc: 75% 

 Hủy trong vòng 3 ngày làm việc: 50% 

  Hủy trong vòng 10 ngày làm việc hoặc ít hơn: 25% 

6. Các thông tin trước: Cho đến trước ngày dịch, xin hãy gửi cho chúng tôi những tài liệu mà bạn sẽ sử 

dụng cho buổi dịch như: lịch trình, tên những người, những công ty tham dự, các bài phát biểu, các tài 

liệu trình bày (nếu có)…  


