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 DANH MỤC TUYỂN SINH  

1. Số lượng tuyển sinh 

Khóa học Kỳ nhập học Thời gian học 
Số học sinh 

thu nhận 

Thời hạn 

nộp hồ sơ 

Khóa tiếng Nhật 2 năm Tháng 4 2 năm 100 
Từ ngày 1 tháng 9 

đến 30 tháng 11 

Khóa tiếng Nhật 1,5 năm Tháng 10 1 năm 6 tháng 60 
Từ ngày 3 tháng 1 

đến 30 tháng 5 

2. Tư cách nhập học 
(１) Đối với học sinh nước ngoài, học sinh phải hòan thành chương trình giáo dục 12 năm.  

Hơn nữa phải có các giấy tờ chứng nhận. 

(２) Những học sinh có đầy đủ năng lực và ý chí muốn học tiếng Nhật. 

（Về nguyên tắc là những người có trình độ N5 trở lên） 

3. Học phí và tiền giáo trình. 
Khóa tiếng Nhật 2 năm. 

 Tiền nhập học Tiền học phí Tiền thiết bị Tiền giáo trình Tổng số tiền 

Năm thứ 1 JPY 100,000 JPY 480,000 JPY 60,000 JPY 45,000 JPY 685,000 

Năm thứ 2 － JPY 480,000 JPY 60,000 JPY 45,000 JPY 585,000 

Khóa tiếng Nhật 1 năm 6 tháng 

 Tiền nhập học Tiền học phí Tiền thiết bị Tiền giáo trình Tổng số tiền 

Năm thứ 1 JPY 100,000 JPY 480,000 JPY 60,000 JPY 45,000 JPY 685,000 

Năm thứ 2 － JPY 240,000 JPY 30,000 JPY 27,000 JPY 297,000 
 

 

※ Tiền học phí ôn thi vào đại học  ( dành cho học sinh có nguyện vọng) 

Các môn học ôn thi vào đại học: Tiếng Anh, toán học, môn học tổng hợp, vật lý.  

Mỗi môn học là JPY 20,000. 

4. Ngày học và thời gian học 
Ngày học :  Từ thứ 2 đến thứ 6 (chia thành 2 buổi) 

Thời gian học  :  Lớp buổi sáng  9:00 ～ 12:30 

 Lớp buổi chiều  13:00 ～ 16:30 

   Lớp học phân theo trình độ, khi bắt đầu nhập học, kết thúc học kì sẽ tiến hành kiểm tra để phân chia lớp 

theo trình độ.  

Thời gian nộp học phí 
Trước khi nhập học 

(đến 15 tháng 3) 
Năm thứ 1   

(cuối tháng 2) 

Năm thứ 2   

(cuối tháng 8) 

Tổng số tiền  

2 năm 

Hệ 2 năm 

(nhập học tháng 4) 
JPY 685,000 JPY 345,000 JPY 240,000 JPY 1,270,000 

Thời gian nộp học phí 
Trước khi nhập học 

( đến 15 tháng 9) 
Năm thứ 2 

 (cuối tháng 8) 
－ 

Tổng số tiền 

 1 năm 6 tháng 

Hệ 1 năm 6 tháng      

(nhập học tháng 10) 
JPY 685,000 JPY 297,000 － JPY 982,000 
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5. Thời hạn nộp hồ sơ, các loại giấy tờ. 
(1) Thời hạn nộp hồ sơ  :  Nhập học tháng 4   Từ ngày 1 tháng 9 đến 30 tháng 11 

                   Nhập học tháng 10   Từ ngày 3 tháng 1 đến 30 tháng 5 

(2) Lệ phí nộp hồ sơ :  JPY 20,000.  

(3) Các loại giấy tờ :  Học sinh có nguyện vọng nhập học phải nộp hồ sơ và các giấy tờ công chứng  

              trong thời gian đã ghi ở trên. 

6. Tuyển chọn hồ sơ, đăng ký cục quản lý nhập cảnh. 
Tuyển chọn hồ sơ : Tiến hành tuyển học sinh thông qua việc chọn hồ sơ và phỏng vấn. Hơn nữa trong 

trường hợp cần thiết có thể cho viết văn bằng tiếng Việt và thi Toán, tiếng anh, tiếng Nhật. 

Tuyển chọn hồ sơ sẽ tiến hành thẩm tra hồ sơ, có trường hợp sẽ phải nộp hồ sơ bổ sung, các giấy tờ công 

chứng cần thiết. Sau khi đỗ tuyển chọn hồ sơ, nhà trường sẽ đại diện cho học sinh tiến hành xin tư cách lưu 

trú tại cục quản lý nhập cảnh. 

7. Thẩm định tư cách, nộp học phí, xin Visa, nhập cảnh. 
(1) Thẩm định tư cách : Sau khi nộp hồ sơ lên cục quản lý nhập cảnh thì sau 2 tháng sẽ có kết quả thông báo 

Giấy chứng nhận tư cách lưu trú. 

(2) Nộp học phí : Sau khi nhận được giấy phép nhập cảnh về nguyên tắc trong vòng 2 tuần sẽ phải nộp học 

phí và tiền kí túc xá (người có nguyện vọng). Sau khi xác nhận nhận được tiền học phí, nhà trường sẽ gửi 

cho học sinh Giấy chứng nhận tư cách lưu trú và các giấy tờ cần thiết khác. 

(3) Xin Visa : Giấy chứng nhận tư cách lưu trú và các giấy tờ khác từ nhà trường, thì phải nhanh chóng gửi 

hồ sơ xin Visa lên Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Nhật bản tại Việt Nam. Thời hạn có hiệu lực của Giấy 

chứng nhận tư cách lưu trú là 3 tháng. 

(4) Đặt vé máy bay và liên lạc lịch nhập cảnh : Sau khi lấy được Visa, đặt xong vé máy bay thì phải liên lạc 

cho nhà trường ngày và thời gian sang Nhật. Trường hợp ở kí túc xá của trường thì học sinh nhập học 

tháng 4 sẽ ở kí túc xá từ tháng 4, học sinh nhập học tháng 10 sẽ ở kí túc xá từ tháng 10. Hơn nữa, nếu chỉ 

định ngày nhập cảnh ( nhà trường ra sân bay đón) thì phải cố gắng sang đúng ngày đó. 

 

 

 

Thông tin chuyển khoản học phí 

Tên tài khoản 

Account Holder 

Trường pháp nhân Học viện IWATANI 

IWATANI GAKUEN 

Địa chỉ 〒220-0023 

Address 

 

1-38-19 HIRANUMA  NISHI-KU  YOKOHAMA JAPAN 2200023 

Tel：+81-45-321-4414   Fax：+81-45-321-4412 

Ngân hàng 

Bank 
MIZUHO BANK LTD., 

Chi nhánh 

Branch 
KAWASAKI BRANCH 

Loại tài khoản 

Type of Account 

Tài khoản tiết kiệm 

saving 

Số tài khoản 

Account Number 
3034118 

Mã code 

Bank Code 
0001 SWIFT CODE MHCBJPJT 

 

※Tên người chuyển khoản: Tên của học sinh（Ghi bằng chữ hán và chữ hoa không dấu） 

※Gửi bằng tiền Yên Nhật, học sinh sẽ phải chịu tiền phí chuyển khoản. 
Trường hợp gửi tiền từ ngân hàng nước ngoài, 1 lần gửi sẽ mất phí chuyển khoản khoảng 5,000 yên.  

Gửi tiền học phí cùng với tiền phí tuyển chọn hồ sơ. Để hiểu chi tiết xin hãy liên lạc với ngân hàng.  
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  HỒ SƠ DỰ TUYỂN  

① Học sinh hoặc người bảo lãnh phải nộp các giấy tờ công chứng và hồ sơ dự tuyển ( trong vòng 3 tháng) 

theo hướng dẫn như dưới đây. Trường hợp các giấy tờ công chứng và hồ sơ dự tuyển làm giả mạo thì sẽ bị 

trượt.  

② Những hồ sơ làm bằng tiếng nước ngoài sẽ phải dịch ra tiếng Nhật.  

Trường hợp văn bản bằng tiếng Anh thì không cần phải dịch ra tiếng Nhật. 

③ Hồ sơ dự tuyển sẽ phải làm bằng mẫu hồ sơ theo quy định của nhà trường. 

Những văn bản có chỉnh sửa bằng bút xóa, có xóa bỏ chữ sẽ không được chấp nhận nên khi viết nhầm học 

sinh sẽ phải viết lại bản mới. 

④ Giấy tờ công chứng phải là bản gốc. Tuy nhiên, ngoại trừ trường hợp có chỉ thị cho phép nộp bản photo 

coppy. Thư giới thiệu được các cơ quan, đoàn thể, trường học hay công ty cấp thì phải sử dụng loại giấy 

chuyên dụng có ghi các thông tin về tên, địa chỉ, số điện thoại. 

⑤ Các loại giấy tờ đã nộp sẽ không được trả lại. Tuy nhiên trường hợp nộp bản gốc các loại bằng cấp sẽ được 

trả lại.  
 

 

1. Hồ sơ của thí sinh 

 Tên hồ sơ Điểm cần lưu ý 

① Đơn xin nhập học 
・Sử dụng các mẫu hồ sơ do nhà trường quy định.  

・Thí sinh phải tự mình viết và ký tên vào Đơn và bản cam kết thề ước ở mặt sau. 

② 

Sơ yếu lý lịch 

（Phải có bản dịch sang 

tiếng Nhật đính kèm） 

・Thí sinh phải tự viết và ký tên vào hồ sơ theo mẫu của trường . 

・Tất cả các danh mục hồ sơ và giấy tờ phải ghi các thông tin một cách thống nhất. 

・Lý lịch học tập: Phải ghi rõ tên trường, địa chỉ, tháng, năm nhập học và tốt nghiệp 

(không cần ghi ngày). 

・Lý do du học: Lý do muốn học tiếng Nhật và ghi dự định cụ thể sau khi tốt nghiệp. 

・Thành phần gia đình: Ghi tên bố mẹ anh chị em theo hộ khẩu 

Phải ghi cụ thể và rõ ràng tên trường và tên công ty làm việc của các thành viên trong 

gia đình. 

Trường hợp có người trong gia đình đã chết hoặc sống ở nơi khác cũng phải ghi tên. 

Ghi cả những thông tin khác vào cột nghề nghiệp. 

③ 

Bằng tốt nghiệp cao 

nhất và bảng điểm 

（Bản gốc sẽ được trả lại） 

Bằng tốt nghiệp cao nhất hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp. 

*Trường hợp khi chưa tròn 6 tuổi hay trên 8 tuổi mới nhập học vào trường tiểu học thì 

phải đưa ra những giấy tờ chứng minh ngày nhập học vào trường. 

④ 
Giấy chứng nhận đang đi học 

hay giấy chứng nhận sẽ tốt 

nghiệp 

Học sinh phải nộp Giấy chứng nhận đang đi học, giấy xác nhận bảng điểm hay giấy 

chứng nhận sẽ tốt nghiệp 

⑤ 
Giấy chứng nhận lý lịch 

học tiếng Nhật 

-Giấy chứng nhận năng lực tiếng Nhật N5 trở lên(do hiệp hội giáo dục quốc tế Nhật 

Bản cấp), hoặc giấy chứng nhận đỗ kỳ thi kiểm định Tiếng Nhật J.TEST cấp độE- F 

đạt 250 điểm trở lên, bằng NAT-TEST cấp độ 5 trở lên. 

-Trường hợp không có các loại giấy tờ kể trên, có thể trao đổi với giáo viên.  

⑥ 
Giấy chứng nhận đang đi 

làm hoặc thôi việc 
Chỉ cần trong trường hợp đang đi làm. 

⑦ Ảnh cỡ（3×4cm）7 tấm Ảnh thẻ, không đội mũ, chụp trong vòng 3 tháng 

⑧ Bản copy Hộ chiếu 
Chỉ copy những học sinh đã có hộ chiếu. (Chỉ copy trang thông tin cá nhân và những 

trang ghi dấu xác nhận đã từng xuất cảnh ra nước ngoài) 

⑨ Giấy bảo đảm 
Cha Mẹ hoặc người bảo đảm thay thế Cha Mẹ đang sống tại Nhật bản, người đại diện 

xin hồ sơ phải tự tay điền vào giấy bảo đảm, ký tên và đóng dấu. 
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2. Hô sơ của người bảo đảm 

Người bảo đảm 

 

 

 
 

 

 

A【Trường hợp thí sinh tự trả học phí và chi phí sinh hoạt】 

 Tên hồ sơ Điểm cần lưu ý 

①  
Giấy chứng nhận số tiền 

gửi tại ngân hàng 

・Giấy chứng nhận số tiền gửi ngân hàng của thí sinh phải đủ để trả học phí cho đến 

khi tốt nghiệp. 

・Đính kèm giấy chứng nhận số tiền gửi nhân hàng hoặc bản sao sổ tiết kiệm ngân 

hàng 

※ Trong trường hợp cần thiết có thể yêu cầu thí sinh đưa ra các tài liệu chứng minh 

khả năng thu nhập. 

 

B【Trường hợp thí sinh có cha mẹ hay người thân đảm bảo chi phí cho thí sinh※】 

 Tên hồ sơ Điểm cần lưu ý 

① 

Giấy bảo đảm chi phí 

（kèm theo bản dịch sang 

tiếng Nhật） 

Người bảo đảm phải điền vào mẫu đơn do trường chỉ định. 

※ Phải ghi chính xác số tiền vào tất cả các cột cần phải ghi của người bảo đảm. 

② 

Hồ sơ chứng minh quan hệ 

giữa thí sinh và người bảo 

đảm 

・Sổ hộ khẩu 

・Trường hợp người bảo đảm không phải là bố mẹ thì phải nộp bản sao sổ hộ khẩu của 

người bảo đảm. 

・Nếu có quan hệ trên 3 đời thì cần phải có sơ đồ quan hệ gia tộc. 

③ 
Giấy chứng nhận số tiền 

gửi ngân hàng 
・Giấy chứng nhận số tiền gửi ngân hàng của người bảo đảm phải đủ để trả học phí và 

chi phí sinh hoạt cho thí sinh đến khi tốt nghiệp. 

④ Bản sao sổ ngân hàng Giấy tờ chứng minh số tiền gửi vào và rút ra trong vòng từ 2 đến 3năm. 

⑤ 

Hồ sơ chứng minh khả 

năng thu nhập của người 

bảo đảm 

(A) Giấy chứng nhận đang làm việc, giấy chứng nhận thu nhập ( trong vòng 3 năm) 

(B) Giấy phép kinh doanh (trường hợp là chủ doanh nghiệp) 

(C) Giấy chứng nhận đã đóng thuế (trường hợp là chủ doanh nghiệp) 

 

※Trường hợp người bảo đảm và người đăng ký hồ sơ sống ở 2 nước khác nhau. 

Ngoài các giấy tờ nêu trên còn phải nộp các giấy tờ chứng minh đang ở nước ngoài như sau: Bản sao hộ 

chiếu, giấy chứng nhận Visa vĩnh trú, thẻ ngoại kiều vv…  

1. Trên nguyên tắc người bảo đảm phải là người thân trong gia đình có quan hệ 2 đời như : Bố mẹ, 

ông bà, anh chị em. 

2. Người bảo đảm phải chứng minh đầy đủ và chính xác các số tiền chi trả sinh hoạt cho học sinh 

trong thời gian học tại Nhật bản và tiền học phí. 
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C【Trường hợp người bảo đảm cư trú tại Nhật Bản】 

 
 Tên hồ sơ Điểm cần lưu ý 

 

① Giấy bảo đảm chi phí 
Người bảo đảm phải điền vào mẫu đơn do trường chỉ định. 

(kèm theo bản dịch sang tiếng Nhật) 

  

② 
Tờ khai hộ tịch của 

người bảo đảm 
・Ghi tất cả tên những người cư trú trong gia đình 

③ 

Hồ sơ chứng minh quan hệ 

giữa thí sinh và người bảo 

đảm 

・Sổ hộ khẩu, giấy đăng kí tạm trú. 

・Nếu có quan hệ trên 3 đời thì cần phải có sơ đồ quan  

hệ gia tộc. 

④ 
Giấy chứng nhận số tiền 

gửi ngân hàng 
・Giấy chứng nhận số tiền gửi ngân hàng của người bảo đảm phải đủ để trả học phí, 

phí sinh hoạt cho thí sinh đến khi tốt nghiệp. 

⑤ Bản sao sổ ngân hàng Giấy tờ chứng minh số tiền gửi vào và rút ra trong vòng từ 2 đến 3năm. 

⑥ 

Giấy chứng nhận đang làm 

việc của người bảo đảm 

（cần 1 trong các hồ sơ ghi 

bên phải） 

(A) Giấy chứng nhận đang làm việc của người bảo đảm (trường hợp làm việc tại 

công ty) 

(B) Bản sao Bảng khai thuế(trường hợp là chủ doanh nghiệp tư nhân) 

(C) Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (trường hợp người bảo đảm đăng ký 

kinh doanh hoặc ở trong ban giám đốc) 

⑦ 

Giấy chứng nhận đóng thuế 

cư trú hoặc giấy chứng 

nhận đóng thuế thu nhập 

của người bảo đảm 

・Có ghi rõ tổng số thu nhập(trong vòng 3 năm gần nhất) 

・Trường hợp bảng chứng nhận đóng thuế thu nhập cần phải có cả 2 tờ 

・Giấy tờ chứng minh có thể chi trả cho thí sinh. 

D【Trường hợp công ty của thí sinh bảo đảm】 

 Tên hồ sơ Điểm cần lưu ý 

① Giấy bảo đảm chi phí  
Người trả chi phí phải điền theo mẫu đơn do trường chỉ định, ký tên và đóng dấu. 

(kèm theo bản dịch sang tiếng Nhật) 

② Hợp đồng phái cử 
Phải ghi rõ các điều kiện cụ thể của hợp đồng phái cử, phải ký tên và dấu của công 

ty và thí sinh 

③ 
Giấy chứng nhận đăng ký 

công ty 
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của công ty 

④ 
Bảng khai tài chính và giấy 

chứng nhận đóng thuế 

Bảng cân đối thu nhập, lỗ lãi và giấy chứng nhận đóng thuế (trong vòng 3 năm gần 

nhất) 

⑤ 
Giấy chứng nhận số tiền 

gửi ngân hàng 
Bảng copy sổ ngân hàng của công ty (trong vòng 3năm gần nhất) 

⑥ 
Các loại giấy tờ chứng 

minh khác 

Giấy tờ chứng minh sự giao dịch với công ty Nhật Bản. Ví dụ : Hợp đồng giao 

dịch 

 Đảm bảo bí mật thông tin cá nhân 
Thông tin cá nhân khi nộp bản đăng ký sẽ chỉ sử dụng vào mục đích hướng dẫn đào tạo, hướng dãn thủ tục 

nhập học, tuyển chọn hồ sơ nhập học. Ngoài ra sẽ không cho bên thứ ba biết thông tin cá nhân này. 

 Trả lại tiền học phí đã nộp 
① Trường hợp học sinh bị từ chối cấp Visa thì nhà trường sẽ trả lại học phí đã nộp. 

② Trường hợp sau khi nộp học phí học sinh không tham gia nhập học vì lý do cá nhân, nếu thông báo 

trước ngày 31 tháng 3 đối với học sinh nhập học tháng 4 và trước ngày 30 tháng 9 đối với học sinh 

nhập học tháng 10 thì sẽ được trả lại học phí. Tiền nhập học không được trả lại. 

③ Khi xảy ra trường hợp ① ② nêu trên thì nhà trường sẽ không trả lại đúng số tiền thực tế học sinh đã 

nộp cho nhà trường. Học sinh sẽ phải chịu tiền phí chuyển khoản. 

④ Tiền phí xét tuyển hồ sơ sẽ không được trả lại với bất kỳ lý do nào. 
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  Từ khi nộp hồ sơ đến khi nhập trường  
 

 
Nhập học 

tháng 4 

Nhập học 

tháng 10 
  

H
ọ
c 

T
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n
g
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h
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・
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g
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N
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ồ
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ơ
 

  Học tiếng Nhật 

Hãy học tiếng nhật trước khi nộp hồ sơ. 

Để đăng ký thì học sinh cần có năng lực tiếng Nhật N5 trở 

lên, để xin được việc làm thêm thì cần phải có năng lực tiếng 

nhật cao hơn nữa. 

Tháng 9 Tháng 3 

Bắt đầu nhận hồ sơ 
 

Giới thiệu trường 

Phỏng vấn 

Giới thiệu về trường, tiến hành phỏng vấn. 

Trước khi nộp hồ sơ thì phải tham gia buổi giới thiệu về 

trường, phỏng vấn, hiểu rõ nội dung đào tạo của nhà trường 

rồi nộp hồ sơ. 

Cuối tháng 

11 

Cuối tháng 

5 
Nộp hồ sơ 

Hồ sơ nộp phải ghi đúng như nội dung trong các giấy tờ bằng 

cấp. 

Hồ sơ có thể tải xuống từ trang web của nhà trường. 

Khi làm hồ sơ hay khi nộp hồ sơ nếu có khó khăn hay không 

hiểu thì hãy liên lạc với nhà trường. 

Tháng 12 Tháng 6 Thẩm định hồ sơ 

Tiến hành thẩm định hồ sơ 

Có trường hợp hồ sơ sẽ phải nộp lại hoặc nộp bổ sung các 

giấy tờ cần thiết khác. 

Cuối tháng 

12 

Cuối tháng 

6 

Đăng ký cục quản lý 

nhập cảnh 

Nhà trường sẽ đăng ký xin giấy chứng nhận tư cách lưu trú 

lên cục quản lý nhập cảnh 

G
iấ

y
 p

h
ép
・

N
ộ
p

 h
ọc
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h

í・
V
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Cuối tháng 

2 

Cuối tháng 

8 

Thông báo kết quả 

giấy chứng nhận tư 

cách lưu trú 

Cục quản lý nhập cảnh sẽ thông báo kết quả đăng ký. 

Trường hợp đỗ nhà trường sẽ gửi kèm hướng dẫn nộp học phí 

đến  

15 Tháng 3 

đến  

15 Tháng 9 

Nộp học phí, 

Đăng ký ở kí túc xá 

Trong vòng 2 tuần học sinh sẽ phải nộp học phí, tiền kí túc xá 

( chỉ học sinh có nguyện vọng). (Học sinh nộp cả đơn xin ở kí 

túc xá)） 

Cuối tháng 

3 

Cuối tháng 

9 

Giấy chứng nhận tư 

cách lưu trú 

Thông báo nhập học 

Sau khi xác nhận được tiền học phí, nhà trường sẽ gửi giấy 

chứng nhận tư cách lưu trú và thông báo nhập học. 

Xin Visa 
Xin Visa tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Nhật bản tại Việt 

Nam. 

Đặt vé máy bay 

Sau khi đặt xong vé máy bay, trước ngày sang Nhật 1 tuần 

học sinh phải liên lạc cho nhà trường biết về ngày, giờ và ký 

hiệu chuyến bay. 

N
h

ập
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ản
h
・
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h

ậ
p
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 Tháng 4 Tháng 10 

Nhập cảnh 

1/4-4/4 

1/10-4/10 

Trừ ngày lễ, thứ 7 và chủ nhật, học sinh hãy thống nhất ngày 

sang Nhật theo quy định của trường ( nhà trường sẽ ra sân 

bay đón) 

Trường hợp sang vào ngày khác thì hãy sang kịp ngày khai 

giảng mới. 

  

Vào kí túc 

Thủ tục đăng kí 
Để lưu trú ở Nhật sẽ phải làm thủ tục đăng ký tạm trú 

Kiểm tra chia lớp Sau khi kiểm tra sẽ phân chia lớp theo năng lực của học sinh. 

Lễ khai giảng 

Hướng dẫn sinh hoạt 

Tiến hành giải thích sinh hoạt tại Nhật, sinh hoạt trường học, 

việc làm thêm. 

Bắt đầu kì học mới Bắt đầu kì học！！ 
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  Bản đồ hướng dẫn trường học  

 

 

岩谷学園テクノビジネス横浜保育専門学校 日本語科 
IWATANI COLLEGE OF BUSINESS Japanese Language School 

 

 

〒220-0023 横浜市西区平沼１-３８-２４ 岩谷学園１号館 

1-38-24 HIRANUMA, NISHI-KU, YOKOHAMA 2200023 

TEL:+81(0)45-290-6388  FAX:+81(0)45-322-1277 

Web : icb-nihongo.jp     Mail : nihongo@icb.ac.jp 

 

 

月曜日～金曜日 ９：００～１７：００         土曜日・日曜日・日本の祝日 休み 

Available Monday to Friday 9a.m. until 5p.m.  Closed Saturday, Sunday and legal holidays. 
     Từ thứ 2 đến thứ 6  9:00-17:00       Thứ 7, chủ nhật và ngày lễ không làm việc. 
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