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RE-ENTRY (VISTO DE REENTRADA) ATRAVÉS DA UNITOUR 
 

 

Documentos Necessários: 
 

①  2 Formulários assinados: 1. APPLICATION FOR RE-ENTRY PERMIT 

2. CERTIFICATE FOR PAYMENT OF FEE 

Assinar os formulários 1 e 2 nos locais indicados com “X”. Não é preciso preencher, somente assinar igual ao 

passarporte. 

Crianças: no passaporte deve constar a assinatura ou a impressão digital da mesma. Caso conste apenas a impressão digital 

no passaporte, o formulário do re-entry deverá ser assinado por um dos responsáveis. 

②  PASSAPORTE ORIGINAL  

③ ZAIRYU CARD ORIGINALobs: antes de enviar, é necessário tirar uma cópia e portá-lo no lugar do original 

durante o período de solicitação do re-entry. 

④  TAXA DE SERVIÇO (incluso selo, valor por pessoa):  

¥7,000 para re-entry simples (permite uma única entrada durante a validade do re-entry) 

¥10,000 para re-entry múltiplo (permite várias entradas durante a validade do re-entry) 
 

 

Enviar para o endereço abaixo, em correpondência registrada (KAKITOME): 
 

〒450-0001 

AICHI-KEN NAGOYA-SHI NAKAMURA-KU NAGONO 1-38-1 

SEIKO SAKURADORI BLDG 8F 

UNITOUR K.K. 
 

 

IMPORTANTE 
 
1. Os documentos devem chegar na Unitour até, pelo menos, 20 dias antes da data do embarque. Favor verificar o 

prazo de entrega antes do envio. Passando do prazo, somente sob consulta. 

2. Providenciamos o re-entry para residentes de qualquer província. 

3. A taxa de serviço acima é para os clientes com aquisição de passagem conosco. Para solicitar apenas o serviço de 

re-entry, será cobrada a taxa adicional de ¥3,000 além dos valores acima. 

4. O prazo de validade do Re-entry será de acordo com a validade do visto atual japonês. Para quem possui o visto 

permanente do Japão, o re-entry terá validade de 5 anos a partir da data de emissão e não de embarque. 
 
 

 

DEVOLUÇÃO DO PASSAPORTE 

Pelo takyubin, sistema à cobrar (cerca de ¥750), cobrado no ato do recebimento pelo motorista, ou retirar pessoalmente na 

Unitour (é necessário combinar, anteriormente, a data de retirada na agência).  

Recorte o papel abaixo, indicando a preferência e envie-o junto com os documentos. 

 

✂ ------------------------------- ✂ --------------------------------------- ✂ ------------------------------------- ✂ 
 

Gostaria de receber o passaporte:. 

□ Irei pessoalmente retirá-lo na Unitour.  

□ Pelo takyubin, sistema à cobrar. Após o envio dos documentos, entrarei em contato com a Unitour para combinar a data e 

horário de entrega.  
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