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Kính thưa Quý khách,
Thay mặt Công ty TNHH Thế Giới Dịch Thuật, chúng tôi xin gửi đến Quý khách lời chào trân trọng
và lời chúc thành công trong công việc và cuộc sống.
Công ty chúng tôi xin trân trọng gửi tới Quý khách bảng báo giá dịch thuật để Quý khách tiện tham
khảo.

BẢNG BÁO GIÁ DỊCH THUẬT (Cho 01 trang A4 không quá 300 từ)
Dịch từ tiếng Việt sang/ Dịch sang tiếng Việt từ:
Đơn giá (VND)
50.000-60.000
 Tiếng Anh
80.000-95.000
 Tiếng Trung (phồn thể/ giản thể)
80.000-95.000
 Tiếng Đức
80.000-95.000
 Tiếng Nga
80.000-95.000
 Tiếng Pháp
110.000-130.000
 Tiếng Hàn, tiếng Nhật
 Các tiếng hiếm:
o Tây Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thái Lan
250.000-300.000
o Đan Mạch, Slovakia, Séc, Slovenia, Thụy Điển, Hà Lan, Ba Lan, Ý,
300.000
Thụy Sĩ
o Phần Lan, Na Uy, Rumani, Indonesia, Malaysia, Philippin
400.000
o Ukraina, Hungary, Bungary
450.000
o Estonia, Manti, Kazakh, Ả Rập, Thổ Nhĩ Kỳ, Quốc tế ngữ, Croatia, Báo giá sau khi
Iceland, Albania, Ba Tư, Nam Phi, Tajik, La Tinh, Luxembourg, Mông nhận tài liệu
Cổ, Ấn Độ, Hy Lạp, Do Thái, Myanmar
DỊCH VỤ ĐI KÈM (Phí dao động tùy số lượng trang/ bản dịch)
Dịch vụ
 Công chứng Bản dịch Nhà nước (Notarized Translation)

Đơn vị Đơn giá (VND)
Bản dịch 35.000-90.000

(Bản dịch được đóng dấu Công chứng Nhà nước tại Phòng Tư pháp cấp
Quận)



Công chứng Bản dịch bởi Công chứng viên (Notarized Translation)

Bản dịch

35.000-70.000

Công chứng Bản dịch bởi Công ty Dịch thuật (Certified Translation) Bản dịch
*** đối với bản đầu tiên, từ bản thứ 02:

Miễn phí ***
10.000-30.000

(Bản dịch được đóng dấu Công chứng của Công chứng viên các Phòng Tư
pháp được Nhà nước cho phép hoạt động)



(Bản dịch được đóng dấu Xác nhận Dịch đúng của Công ty TNHH Thế
Giới Dịch Thuật)




Trang
Công chứng Sao y
Đồng thời, Công ty chúng tôi có thực hiện dịch vụ Hợp pháp hóa lãnh sự.

Phương thức giao dịch:
1. Giao nhận tài liệu tận nơi miễn phí với đơn đặt hàng trên 100 trang.
2. Tiến hành dịch vụ sau khi đã được thanh toán 50% đến 60% giá trị hợp đồng.

10.000-15.000
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SĐT: 0905 172 853 - 0349 115 442 | Email: thegioidichthuat24@gmail.com
Website: https://thegioidichthuat24.com
Facebook: www.facebook.com/TheGioiDichThuat.TWC

3. Nhiều chế độ ưu đãi dành cho khách hàng thường xuyên.
Ghi chú:


Mức giá trên chưa bao gồm VAT (10%).



Mức giá có thể thay đổi (tăng hoặc giảm) đối với từng tài liệu cụ thể. Đối với tài liệu chuyên
ngành như hợp đồng kinh tế, kỹ thuật, thương mại, tài chính, v.v., chúng tôi sẽ báo giá cụ thể khi
nhận hồ sơ.



Phí dịch tăng 25-50% đối với tài liệu lấy gấp, dịch vào ngày nghỉ, ngày lễ.



Phí hiệu đính (xem xét, chỉnh sửa từ bản dịch do Quý khách cung cấp): 50% phí dịch. Nếu tài
liệu hiệu đính sai trên 10% thì bản hiệu đính được tính phí bằng phí dịch.



Cứ 300 từ được tính là 01 trang (Dùng hệ thống đếm từ tự động Word Count). Đối với bản cứng
(bản scan, in sẵn, viết tay), không thể đếm từ được, chúng tôi sẽ tính xác suất hoặc tính theo bản
dịch, lúc này số lượng từ tính thành 01 trang sản phẩm có thể được quy định lại, thông thường độ
chênh lệch là 10-20%.



Phí dịch từ Tiếng nước ngoài (1) sang Tiếng nước ngoài (2) sẽ bằng:
Phí dịch Tiếng nước ngoài (1) sang Tiếng Việt + Phí dịch Tiếng Việt sang Tiếng nước ngoài (2).

Rất mong được hợp tác với Quý khách, nếu cần thềm thông tin hoặc thắc mắc, xin vui lòng liên hệ
với chúng tôi.
Trân trọng.
Hãy đến với chúng tôi để nhận được bản dịch chính xác và hài lòng Quý khách nhất!

