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Ngày nay phần lớn chúng ta có thể có thời gian nghỉ hưu kéo dài vài 

thập niên. Do vậy, với tuổi thọ tăng, việc chọn nơi để sống những năm 
tháng xế chiều là quan trọng hơn bao giờ hết. 

Ngày càng có nhiều người hưu trí tìm đến những nơi xa xôi. Họ thích được 
hưởng nới có nắng ấm, một nhịp sống thư thái, tiền thuế thấp và có lối sống 

phong phú hơn với thu nhập nhiều hơn so với ở nước nhà. Nếu được tính kỹ, 
nghỉ hưu ở nước ngoài có thể có được tất cả các điều nói trên mà không làm 

giảm những điều kiện tiện nghi hoặc y tế chất lượng cao như ở nước nhà. 

Từ những thành phố nhiệt đới ở Thái Lan đến những nơi ven biển ở Trung Mỹ, 
chúng tôi sẽ giới thiệu đầy đủ về 7 nước tốt nhất để nghỉ hưu. 

Panama 

Panama, nước cực Nam ở Trung Mỹ, được xếp đầu bảng trong danh sách nơi 
ở khi nghỉ hưu của thế giới năm 2016 do tạp chí International Living biên soạn, 

tạp chí nói rằng “Panama đã tạo một gói lợi ích hưu trí tốt nhất thế giới cho 
việc nghỉ hưu”. Lợi ích gồm các triết khấu cho người hưu trí về giao thông, giải 

trí, thuốc men và tiền điện ga. 



Để được hưởng chuỗi lợi ích này chỉ cần bạn có thị thực nghỉ hưu, theo đó phải 

là trên 18 tuổi và có lương hưu ít nhất là 1.000 USD/tháng (tài khoản thanh 
toán cá nhân hoặc phúc lợi xã hội đều được cả). Đồng tiền balboa Panama 

được gắn với đồng đô la nên những người hưu trí Mỹ không phải chịu các cú 
sốc vì đồng tiền lên xuống. 

  

Ở đây cũng tiết kiệm được nhiều tiền. Ngay cả nếu không có những lợi ích hưu 

trí thì giá sinh hoạt cũng đã thấp so với nhiều nước ở châu Âu, Bắc Mỹ và Á-
Úc, với bữa ăn 3 món cho 2 người ở nhà hàng hạng trung phải chi khoảng 30 

USD, theo trang mạng numbeo.com về giá cả hàng ngày. 

Giá bất động sản cũng hợp lý và người nước ngoài có quyền về tài sản như 

người Panama. Mua một nhà 3 buồng ngủ ở thị trấn vùng núi ưa thích ở 
Boquete sẽ khoảng 179.000 USD theo trang globalpropertyguide.com. 

Panama có một hệ thống y tế được cho là tốt với nhiều bác sỹ được đào tạo ở 

Mỹ và châu Âu. Tuy nhiên những người hưu trí phải đóng ít nhất là 200 
USD/tháng để trả bảo hiểm y tế cá nhân. 

Điểm bất tiện lớn nhất đối với nhiều người hưu trí là cơ sở hạ tầng đường xá 
yếu kém ngoài phạm vi thành phố Panama. Nhưng bù lại là chi phí phải chăng 

ở Panama, những lựa chọn để giải trí và khoảng cách gần so với Mỹ (cách 
Miami 2,5 giờ bay) khiến ta dễ dàng hiểu lý do sức hấp dẫn của nơi này. 



Và khi so sánh với một số nước ở Trung Mỹ thì Panama là tương đối an toàn 

theo Hội Đồng Cố Vấn An Ninh ở Nước Ngoài (là một cơ quan của Bộ Ngoại 
Giao Mỹ chủ yếu nhằm hỗ trợ khu vực tư nhân xác định và theo dõi những 

mối đe dọa về an ninh). 

Ecuador 

  

Ecuador xếp hạng thứ 2 trong danh sách năm 2016 do tạp chí International 

Living biên soạn vì những lợi ích dồi dào cho người hưu trí, giá nhà ở phải 
chăng và thời tiết tuyệt vời. Thực vậy, về nơi ở và thời tiết, nước này xếp hàng 

đầu trong năm nay. 

Vì ở xích đạo nên nước này có 12 tiếng/ngày là ban ngày trong suốt cả năm. 
Ngoài ra, vùng cao nguyên của Ecuador có các điểm mà người nước ngoài ưa 

thích như Cuenca, Cotacachi, and Vilcabamba ở cao độ hàng nghìn “foot” trên 
mực nước biển nên khí hậu quanh năm giống như mùa xuân. 

Về chi phí nhà ở thì ít nước có thể bì với Ecuador. Thí dụ ở thành phố thuộc 
địa được ưa thích Cuenca một căn hộ 2 phòng ngủ có giá thuê là 500 

USD/tháng hoặc thấp hơn. 

Tuy nhiên để sống ở đây những người hưu trí phải học tiếng Tây Ban Nha vì 
tiếng Anh không được dùng rộng rãi và người nước ngoài phải thích nghi với 

hệ thống đường xá quốc gia ít ỏi. 



Nhưng lại có rất nhiều các lợi ích khác. Cũng như Panama, Ecuador cho những 

người hưu trí rất nhiều lợi ích mong muốn, kể cả trả nửa giá đi lại theo phương 
tiện công cộng cho những người từ 65 tuổi trở lên và hoàn thuế VAT cho nhiều 

loại hàng hóa. 

Chính phủ Ecuador mới đây cũng có một sự thay đổi với hệ thống y tế và chắc 
sẽ hấp dẫn người nước ngoài. Kể từ 2014 những người nước ngoài về hưu có 

thể được được nhập vào hệ thống y tế quốc gia do Cục An Ninh Xã Hội quản 
lý, chi phí khoảng 70 USD/tháng. Đồng thời, việc hạn chế tuổi tác và điều kiện 

sức khỏe hiện tại cũng bị loại bỏ. Trước đây những người hơn 60 tuổi không 
được là thành viên. Những người hưu trí cũng có thể lựa chọn y tế tư nhân. 

Malaysia 

  

Nếu vì ánh nắng quanh năm và sự đa dạng, hãy chọn Malaysia, ở đây có tất 
cả, từ bãi tắm biển nhiệt đới và rừng hẻo lánh đến sự náo nhiệt cao độ của 

thủ đô Kuala Lumpur. 

Thuộc địa cũ của Anh này cũng là nơi để sống không đắt giá vì tạp chí 

International Living xếp hạng nó trong những nước rẻ nhất để sinh sống trong 
số liệu chi phí chỉ số giá sinh hoạt thế giới của tạp chí này. 

Ngoài ra tiếng Anh được sử dụng rộng rãi, giá ăn ở nhà hàng là khá hợp túi 

tiền và người nước ngoài có quyền sở hữu trực tiếp bất động sản. Dễ hiểu khi 
thấy Malaysia có sự hấp dẫn với người nước ngoài cao tuổi. 



Tạp chí trên cho hay một cặp vợ chồng có thể sống đàng hoàng trong một căn 

hộ sang trọng với giá dưới 1.000 USD/tháng. Xpatulator.com (một trang mạng 
phân tích chi phí đối với người nước ngoài) đánh giá chi phí y tế và nhà ở 

Malaysia là “rất thấp” trong khi các nước rất cao là Hong Kong hoặc Úc. Nhưng 
cũng phải cảnh báo rằng ở đây không phải cái gì cũng rẻ, nhiều hàng nhập 

khẩu từ xe ô tô đến rượu, giá thường cao ngất ngưởng do thuế địa phương. 

Malaysia cũng được xếp hạng là một trong những nước hàng đầu “du lịch để 
chữa bệnh” thu hút hơn 700.000 du khách chữa bệnh trong 2013 theo Hội 

Đồng Du Lịch Chữa Bệnh Malaysia. 

Theo ‘chương trình nhà thứ hai’ của nước này, thủ tục quyền cư trú cho người 

hưu trí là tương đối dễ. Thị thực có giá trị 10 năm và áp dụng cho vợ/chồng 
và các con. Yêu cầu thu nhập tối thiểu hàng tháng là 10.000 Malaysia ringgit 

(khoảng 2.320 USD). Những người hưu trí cũng được hưởng lợi ích miễn thuế 
đối với tiền trợ cấp hưu trí hoặc thu nhập phúc lợi xã hội. 

Tây Ban Nha 

  

Tây Ban Nha là một trong những nạn nhân lớn nhất của khủng hoảng nợ khu 
vực đồng Euro, nên kinh tế bị suy thoái trong 2008, làm giá bất động sản tụt 

dốc và thất nghiệp tăng không ngừng. 

Nhưng rồi kinh tế của Tây Ban Nha cuối cùng cũng hồi phục với tăng trưởng 
trên 3% trong năm 2015, mức tang trưởng mạnh nhất trong khu vực Euro 



theo Quỹ Tiền Tệ Quốc Tế. Mặc dù nạn thất nghiệp vẫn cao nhưng công ăn 

việc làm đang được tạo ra và các công ty môi giới bất động sản cho hay nhu 
cầu nhà đất tăng ở các thành phố như Barcelona và Madrid. Trên toàn quốc, 

tuy nhiên, các công ty bất động sản dự tính giá vẫn chỉ khoảng 40% của thời 
đỉnh điểm năm 2007, tạo cơ hội cho những người hưu trí có thể mua nhà. 

Ở Tây Ban Nha những người hưu trí sẽ được thưởng thức một trong những khí 

hậu tốt nhất ở Châu Âu, đặc biệt ở vùng bờ biển Địa Trung Hải mà thời tiết ở 
đó có đặc trưng là mùa hè nắng ấm và mùa đông rét nhẹ. 

Tây Ban Nha cũng được xếp hạng cao về cơ sở hạ tầng, theo Tạp chí 
International Living, với mạng lưới đường xá hiện đại, mạng giao thông công 

cộng rộng khắp và mạng internet phủ khắp nơi và có đường truyền tốc độ cao. 

Malta 

  

Nằm trong số những nước nhỏ nhất và mật độ dân xư đông nhất trên thế giới, 

Malta có diện tích 306 km2 và có dân số tới 400.000. Với tiếng Anh là ngôn 
ngữ thứ nhất đối với nhiều người trên đảo nhỏ phía Nam châu Âu này, vì vậy 

người Anh tụ tập đông ở đây. Hơn 5.000 người Anh sống ở Malta, nó cách 
London 3 giờ bay. Với rất nhiều cửa hiệu và siêu thị Anh nên việc chuyển từ 

Anh sang đây ở là dễ dàng. Ngoài ánh nắng thừa thãi và nhiệt độ trung bình 
năm là 18 C, một điều hấp dẫn nữa là “Chương Trình Hưu Trí Malta”, nó cho 

phép những người quốc tịch EU có quyền cư trú được hưởng thuế thu nhập 
15%. 



Malta (theo tiếng địa phương là ‘mật ong’) là địa điểm ngày càng hấp dẫn đối 

với người hưu trí. Nước này có hệ thống y tế hạng cao (xếp thứ 5 thế giới theo 
WHO). Y tế tại đây miễn phí cho mọi công dân kể cả với dân cư trú người Anh, 

theo điều khoản y tế tương hỗ với Anh. Và chi phí nhà ở ở đây cũng hợp lý. 
Theo trang mạng numbeo.com, giá thuê hàng tháng cho một căn hộ 3 phòng 

ngủ ở thủ đô, Vallette, là 990 euro (1.080 USD) và một bữa ăn 3 món cho 2 
người ở một cửa hàng ăn hạng trung là 50 euro (55 USD). 

Những bất tiện? Hệ thống giao thông công cộng ở đây thua xa nhiều nước 

phương Tây khác. Người nước ngoài cũng cho biết các hàng tiêu dùng nhập 
khẩu hoặc là khó kiếm hoặc là đắt hơn ở nước nhà. 

Bồ Đào Nha 

  

Từ bãi tắm biển và sân gôn cho tới các làng chài và thị trấn thời trung cổ, Bồ 
Đào Nha có sức cám dỗ riêng. Với số người nước ngoài đã định cư từ lâu nên 

tiếng Anh được sử dụng rộng rãi. 

Thủ đô Lisbon là một trong những thành phố cổ nhất thế giới và được xếp 

hạng là một trong những nơi dễ sống nhất thế giới theo nghiên cứu hàng năm 
mới nhất của Economist Intelligence Unit. 

Nơi tốt nhất ở vùng nông thôn đối với người hưu trí là vùng bờ biển Algarve, 

nó ôm lấy Đại Tây Dương và hứa hẹn nước biển trong xanh, tràn đầy ánh nắng 
và nhiệt độ trung bình từ 12 C vào tháng 1 đến 24 C vào tháng 7. 



Nhưng nếu bạn muốn tìm mùa đông khô và ấm thì bạn hẳn sẽ thất vọng. Mặc 

dù nước này hưởng khí hậu ôn đới của Địa Trung Hải, mùa đông ở những nơi 
nghỉ dưỡng ven biển Bồ Đào Nha có xu thế ẩm ướt hơn nước láng giềng Tây 

Ban Nha. 

Tuy nhiên một khi người hưu trí quyết định định cư thì Bồ Đào Nha sẽ có chế 
độ thuế ưu đãi. Theo ‘chương trình người ngụ cư không thường xuyên’ của 

nước này thì thuế trợ cấp hưu trí bằng nguồn vốn nước ngoài có thể được miễn 
thuế thu nhập trong thời gian tới 10 năm. 

Giá bất động sản cũng hợp lý (ngoài những thị trấn nghỉ dưỡng sang trọng 
như Quinta do Lago hoặc Vilamoura). Giá thuê trung bình tháng cho một vi la 

350 m2 ở Algarve khoảng 1.635 euro (1.790 USD), theo trang mạng 
globalpropertyguide.com. 

Thái Lan 

  

Được biết đến là “Xứ sở của nụ cười”, Thái Lan đưa đến cho những người hưu 
trí nước ngoài nhiều nụ cười về giá sinh hoạt thấp, miền đất nhiệt đới, nền văn 

hoá tôn trọng người có tuổi và không đánh thuế đối với thu nhập của người 
hưu trí nước ngoài. 

Tạp chí International Living xếp hạng nước này là một trong những nước rẻ 

nhất về chi phí của chỉ số sinh hoạt, nó được bổ trợ bởi giá bất động sản rất 
cạnh tranh. Ăn hiệu là hợp lý với giá ăn trưa điển hình Pad Thai chỉ từ 1 USD. 



Cũng vậy, thị thực cho người hưu trí (cấp lại hàng năm) cấp cho tất cả những 

người có tiền trợ cấp hưu hàng tháng 65.000 bạt Thái (1.800 USD) hoặc có 
tiền gửi hưu là 800.000 bạt (22.125 USD) ở tài khoản của một ngân hàng của 

Thái. 

Trong khi mà Văn Phòng Khối Thịnh Vượng Chung và Nước Ngoài của Anh xếp 
hạng nhiều bệnh viện tư ở Thái Lan tương đương với tiêu chuẩn phương Tây, 

họ cũng nói rằng tiêu chuẩn của bệnh viện địa phương có thể khác nhau. Do 
vậy những người hưu trí nên dành tiền để mua bảo hiểm sức khỏe. 
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