
HỒ SƠ KHÁCH CẦN CHUẨN BỊ CHO TOUR TRẠI HÈ 

1. Hộ chiếu  

2.  Đơn đồng ý cho con đi trại hè 

3.  Xác nhận số dư tài khoản của Bố hoặc Mẹ 200 triệu 

4.  Copy thẻ Học sinh hoặc Sinh viên 

5. Thư mời tham quan học tập ( Phía Nhật sẽ chuẩn bị cho KH) 

6. Ảnh thẻ 4,5x4,5 nền Trắng 

7. Form khai xin Visa ( Công ty hỗ trợ điền) 

8. Bố hoặc Mẹ điền đầy đủ thông tin vào Đơn đăng kí ( file đính kèm bên dưới) 

THỦ TỤC Y TẾ KHI NHẬP CẢNH : 

Theo thông báo của Chính phủ Nhật Bản, từ 0h ngày 29/4, người xuất cảnh từ Việt Nam, gồm cả thực 

tập sinh, lao động đã tiêm đủ 3 mũi vaccine phòng COVID-19 được Nhật Bản thừa nhận, sau khi nhập 

cảnh Nhật Bản sẽ không phải cách ly, theo dõi sức khỏe tại nhà hoặc cơ sở lưu trú trong vòng 7 ngày 

như trước đây. Việc tiếp nhận trở lại lao động bình thường là cơ hội để có thêm nhiều lao động Việt Nam 

sang học tập và làm việc tại Nhật Bản trong thời gian tới". 

Bộ Y tế và phúc lợi xã hội Nhật Bản cũng đưa ra quy định về 4 loại vaccine được công nhận gồm: Pfizer-

Biotech, Moderna, AstraZeneca và Jassen (Johnson & Johnson). Trường hợp tiêm trộn thì mũi thứ ba 

phải là Pfizer hoặc Moderna. 

Các thủ tục cần thiết khi Nhập Cảnh Vào Nhật Bản  

• • Hãy đem theo tờ xác nhận đã tiêm Vacxin , có dấu đỏ của đơn vị tiêm chủng, bản song ngữ Anh 

Việt ,ghi rõ ngày tháng tiêm, chủng loại Vacxin  

• • Click vào lick kèm theo để cài đặt phần mềm MY SOS về máy : 

https://apps.apple.com/vn/app/mysos/id971663851?l=vi  

 

( chỉ Dowload về để đó qua Nhật sẽ có nhânviên hướng dẫn )  

• • Ckick vào đây để vào khai báo Y tế : https://arqs-qa.followup.mhlw.go.jp/#/  

 

( Có thể chọn khai bằng Tiếng Việt ) Khai thành công thì chụp lại QR CODE khi qua Nhật sẽ cần 

 

 

  



 

ĐƠN ĐĂNG KÝ  THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH  

TRẠI HÈ 2022 TẠI TP FUKUROI NHẬT BẢN 

 

Thông tin Phụ Huynh Học Sinh  

Họ và tên Bố :………………………………………………………………Số Tel 

…………………………………………………. 

Họ và tên Mẹ: :……………………………………………………………Số Tel 

……………………………………………….. 

Địa chỉ : 

…………………………………………………………………………………………………

………………………………….. 

Tên cơ quan công tác : 

…………………………………………………………………………………………………

………….. 

Địa chỉ: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………….. 

Thông tin Học Sinh  

Họ và tên Học Sinh :……………………………………Giới tính: ………………Số 

Tel:………………………………….. 

Tên trường đang học : 

………………………………………………………………………..Lớp……………………

……….. 

Địa chỉ trường: 

…………………………………………………………………………………………………

…………………….. 

Ngày tháng năm 

sinh :……………………………………………………………………………………………

…………………. 

 

 

 

CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ DỊCH VỤ YO 
Số 27A- Ngõ 622 – Minh Khai – Hà Nội 

Email: info@yogroup.com.vn 



Số Hộ Chiếu :………………………………….Cấp Ngày …………/…………/………/ 

……………………………………….. 

Cơ quan cấp : ……………………………………………Hạn sử dụng còn mấy 

tháng:…………………………………. 

Đã từng đi Nhật lần nào chưa, nếu có thì ghi ngày nhập cảnh và xuất cảnh gần nhất  

( có ghi trong hộ chiếu ): Ngày nhập cảnh:……………………………… Ngày xuất cảnh: 

…………………… 

Mục đích nhập cảnh: 

…………………………………………………………………………………………………

……………. 

Vấn đề về sức khoẻ : (Nêu rõ bệnh lý nếu có).......................... 

Đã tiêm Vacxin Covid Lần 1 ngày :……………………………Loại 

Vacxin………………………………………………. 

Lần 2 ngày …………………….Loại 

Vacxin……………………………………………………………………………………… 

Lần 3 ngày :…………………..Loại 

Vacxin……………………………………………………………………………………..   

Ngày…….Tháng………Năm 

Ký tên 

 

  



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

****************o0o***************** 

 

 

............., Ngày.......... Tháng....... Năm 2022 

GIẤY CAM KẾT ĐỒNG Ý CHO CON  

THAM GIA TRẠI HÈ TẠI NHẬT BẢN 

   Kính gửi BGĐ Công ty Cổ phân Thương mại và Dịch Vụ YO. 

 

Tôi là :................................................................ 

Địa chỉ thường trú :........................................ 

Số CCCD :.................................................... Cấp Ngày.................... Tại......................... 

Số điện thoại liên hệ : ...................................................... 

Là phụ huynh của cháu :........................................................... 

Giới tính : ...................................... Tuổi :  

Học sinh trường :.................................................................................... 

Sau khi đọc và tìm hiểu kĩ về Chương trình “Trại hè tham quan, học tập khám phá tại Nhật Bản 

2022” do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ YO tổ chức gia đình chúng tôi nhận thấy rằng đây 

là một chương trình bổ ích cho các cháu học sinh có trải nghiệm tham quan tại Nhật Bản. Chúng tôi 

hoàn toàn đồng ý cho cháu ......................................................... tham gia Trại hè từ ngày ..............đến 

ngày.................... 

Chúng tôi cam kết chuẩn bị đầy đủ Hồ sơ theo yêu cầu của Đại sứ quán Nhật Bản và khai báo trung 

thực mọi vấn đề của con chúng tôi với Công ty TM và DV Yo trong quá trình làm hồ sơ cũng như qua 

trình tham gia Tour. Thực hiện nghiêm túc các hướng dẫn của Công ty về tuân thủ Pháp luật nước sở 

tại và các biện pháp phòng ngừa lây lan dịch bệnh theo quy định.  

Ngoài ra chúng tôi cũng thực hiện nghiêm túc mọi Điều khoản trong hợp đồng đã kí với đơn vị cung 

cấp Dịch vụ Tour trại hè này là Công ty Cổ phần TM và DV YO.  

 

 

XÁC NHẬN CỦA PHHS 

(Ký và ghi rõ họ tên) 


