
CHƯƠNG TRÌNH THỰC TẬP TẠI NHẬT BẢN THÁNG 7 NĂM 2022 
Địa điểm : Khách sạn Hilton, Tokyo Odaiba 

Thời hạn đăng ký : 31/7/2022 
 
1. Thời gian thực tập : 12 tháng (1 năm) bắt đầu từ tháng 1/2023.  
2. Công việc : 
- Nhân viên lễ tân 
- Nhân viên dọn phòng 
- Nhân viên nhà hàng 
3. Mức lương:  
- Mức lương tối thiểu : 1,050 JPY / giờ 
- Lương thực tế (sau khi đã trừ chi phí sinh hoạt và phí đăng ký thực tập) : 931,468 JPY/ năm 
(77,622 JPY / tháng, tương đương >13 triệu đồng / tháng) 
4. Bữa ăn : 1 bữa ăn miễn phí / ngày làm việc, có quán ăn tự phục vụ (khoảng 250JPY / bữa) 
5. Nơi ở : Khoảng 40.000JPY / tháng  
6. Trình độ ngoại ngữ : Tiếng Nhật N2 hoặc Tiếng Anh giao tiếp (không yêu cầu chứng chỉ) 
7. Trình độ chuyên môn 
Sinh viên các ngành Du lịch, Khách sạn, Quản lý khách sạn.  
8. Các hoạt động : 
− Tham quan (gần Tokyo) 
− Các hoạt động văn hóa (ví dụ: lễ hội truyền thống) 
− Gặp gỡ giao lưu với sinh viên đại học Nhật Bản 
 
PHÍ ĐĂNG KÝ : 210,000 JPY 
Bao gồm :  
− Phỏng vấn 
− Đăng ký thẻ Cư trú 
− Tập huấn trước khi làm việc  
− Đón tại sân bay Narita 
− Chi phí đi lại (sân bay - công ty)  
− Hỗ trợ sinh hoạt trong thời gian thực tập 
− Mở tài khoản ngân hàng  
− Thông báo / đăng ký với thành phố  
− Phỏng vấn (để được hỗ trợ và theo dõi)  
− Hỗ trợ khẩn cấp 
− Hoạt động và Đào tạo trong thời gian thực tập  
− Tuyển dụng và Hỗ trợ nghề nghiệp 
− Cấp chứng nhận / đánh giá 
Không bao gồm (Sinh viên tự chi trả các phí sau) : 
− Phí xin Visa / Hộ chiếu 



− Vé máy bay 
− Kiểm tra PCR và bất kỳ yêu cầu nào theo cầu phòng chống Covid-19 
− Bảo hiểm du lịch nước ngoài 
− Bảo hiểm y tế (được thanh toán từ lương thực tập) 
	


