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HƯỚNG DẪN TRƯỚC KHI XUẤT CẢNH 

TRƯỜNG ANH NGỮ EG 

 
     Chào mừng đến với trường anh ngữ EG. 
     Xem các hướng dẫn chi tiết về những thứ cần chuẩn bị trước khi xuất cảnh và nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui long 
     liên hệ với chúng tôi. 
 
    Trước khi xuất cảnh 2~3 ngày, nhân viên của trường anh ngữ EG hoặc nhân viên của trung tâm du học sẽ trực tiếp  
    liên hệ với bạn qua mail hoặc gọi điện. 

 
Số điện thoại của trường EG là” 070-5014-4448~9. Đây là số điện thoại địa phương tại Philippines, có rất nhiều trường hợp 
không bắt máy vì đầu số là 070, , vui lòng bắt điện thoại khi thấy số điện thoại của trường gọi đến. 

 
      Trước khi xuất cảnh cần kiểm tra: 

 Hộ chiếu phải còn giá trị hơn 6 tháng kể từ ngày xuất cảnh. 
( khi lên kế hoạch du học nên cộng thêm ít nhất 6 tháng với thời gian du học) 

 Chuẩn bị vé máy bay( vé điện tử)& hộ chiếu 
 Kiểm tra tên trên hộ chiếu có giống với tên trên vé máy bay hay không.  

Trường hợp du học gia đình, cần chuẩn bị bản phô tô giấy khai sinh dịch thuật tiếng anh để có thể xác minh 
quan hệ con cái với ba hoặc mẹ đi cùng.(cần thiết khi nhập cảnh, trường hợp không phải gia đình rột thịt 
(vd:cháu, anh em họ hàng) cần bổ sung thêm giấy tờ- yêu cầu tư vấn riêng) 

 
1.  Quy định về đóng tiền và hoàn tiền học phí 

ㄱ) Đóng tiền học phí 
 Khi đăng ký học thông qua trung tâm du học, bạn có thể chuyển khoản trực tiếp cho trung tâm. 

Trường hợp này, bạn nên thông báo cho trường EG để có thể kiểm trả việc thanh toán học phí) 
 Vui lòng hãy thanh toán bằng chính tên của học viên để nhà trường có thể kiểm tra việc thanh toán 

học phí nhanh chóng. 
 Lưu ý, bất kỳ thiệt hại phát sinh khi thanh toán bằng phương pháp khác, nhà trường sẽ hoàn toàn 

không chịu trách nhiệm. 
 

ㄴ)  Quy định hoàn tiền 
 Nội dung hoàn tiền được quy định như sau:  

- Khi hủy đăng ký, phí đăng ký và phí bảo lãnh sẽ không được hoàn lại. 

- Đăng ký tối thiểu 4 tuần học tại trường ang ngữ EG( trừ khóa học đặc biệt ngắn hạn) 
 

 Trước khi bắt đầu du học( trước khi xuất cảnh ở Việt Nam) 

- Hủy đăng ký trước 2 tuần kể từ ngày xuất cảnh, sẽ được hoàn lại toàn bộ số tiền học phí trừ phí 
đăng ký và phí bảo lãnh. 
Hủy đăng ký trước 1 tuần kể từ ngày xuất cảnh, sẽ được hoàn lại số tiền khi đã trừ 2 tuần phí ký 
túc xá, phí bảo lãnh và phí đăng ký. 
Hủy đăng ký trước 3 ngày kể từ ngày xuất cảnh, sẽ được hoàn lại số tiền khi đã trừ chi phí du 
học 4 tuần( bao gồm cả phí ký túc xá+ phí học tiếng anh) 

- Có thể thay đổi khóa học và ký túc xá hạn chót trước 2 tuần xuất cảnh. Sau 2 tuần, việc hoàn lại 
số tiền chênh lệch sẽ tuân theo quy định hoàn tiền học phí 

 Sau khi bắt đầu du học( sau khi xuất cảnh khỏi Việt Nam) 

- Sau khi khóa học được bắt đâu, tổng thời gian du học còn lại dưới 4 tuần thì không thể hoàn lại  

- Khi đã tham gia lớp học, tổng thời gian du học còn lại 50% thì không thể hoàn lại. 

- Khi đã tham gia lớp học, hủy trước khi còn 50% tổng thời gian du học, chỉ được hoàn lại 50% 
tổng thời gian du học còn lại. 

Tất cả các quy trình về quản lý học viên( bao gồm cả quy định hoàn tiền,…), hóa đơn thương mại, tài liệu 
hướng dẫn học viên sẽ được giới thiệu chi tiết về ở website: WWW.egesl.com. Sau khi hiểu rõ tất cả, bạn có thể 
đăng ký học. 

Những học viên đăng ký học qua trung tâm du học đều được thông báo đầy đủ các thông tin. Nhà trường sẽ 
không chịu trách nhiệm trong trường hợp trung tâm du học không thông báo hoặc không thể thông báo đầy đủ 
các thông tin cho học viên.. 



 Thay đổi khóa học sau khi khóa học đã bắt đầu( sau khi khóa học đã bắt đầu) 

- Thay đổi khóa học phải được đăng ký trước 2 tuần kể từ thời điểm bắt đầu thay đổi  

- Chênh lệc học phí do thay đổi khóa học phải được thực hiện theo quy định hoàn trả học phí của 
trường EG 

- Không hoàn tiền chênh lệch do sự thay đổi ký túc xá. 
 

 
2.  Trước khi xuất cảnh, học viên cần chuẩn bị: 

ㄱ) Ảnh thẻ để làm SSP và gia hạn visa 
 Hình 5cmX5cm: 5 tấm dưới 4 tuần/ 6~8 tấm trên 4 tuần( không nhất thiết phải chuẩn bị ở Việt Nam) 
 Sau khi đến trường, có thể tham quan và chụp hình ở trung tâm thương mại vào thứ 2 đầu tiên. 

ㄴ) Hộ chiếu 
 Nhất định phải kiểm tra thời gian còn hiệu lực( ngày xuất cảnh/ nhập cảnh tối thiệu còn hiệu lực 

trên 6 tháng) và bảo quản cẩn thận. 
ㄷ) Chuẩn bị chi phí tiêu vặt 

 Mang theo thẻ quốc tế 
ㄹ) Đổi tiền 

Nên đổi đô la trước ở Việt Nam, chuẩn bị khoảng 800$ cho du học 8 tuần và trên 1000$ du học 12 
tuần trở lên. Sau khi đến trường, bạn cần thanh toán các chi phí địa phương như là tiền đặc cọc ký 
túc xá, phí SSP, gia hạn visa,….còn lại dùng để làm tiền tiêu vặt cho tháng đầu tiên( mức chi tiêu 
của mỗi người là khác nhau). Thông thường bạn nên đổi thành các tờ tiền mệnh giá như 50$, 
100$ để được tỷ giá cao hơn so với các tờ tiền mệnh giá nhỏ như 1$,5$,…( Cũng có trường hợp 
không đổi được các tờ tiền mệnh giá nhỏ) 

ㅁ) Thẻ quốc tế  
 Sử dụng thẻ quốc tế thì thuận tiện và chi phí rút tiền cũng không quá cao. 

Hình dáng: là những thẻ mặt trước có ghi international và mặt sau có chữ Maestro-cirrus 
hoặc Visa-plus 

Nếu chuẩn bị được thẻ cirrus thì càng tốt, vì những máy có thể rút tiền bằng thẻ Plus thì 
tương đối ít. 

 Phương pháp đăng ký: đến ngân hàng và nói là:” tối muốn làm thẻ có thể sử dụng ở Philippines”. 
Hãy xác nhận lại với nhân viên rằng bạn muốn làm thẻ, loại thẻ phía trước thẻ có chữ internatonal 
và phía sau có chữ Maester-Cirrus. 

 Bạn có thể rút tiền mặt bằng thẻ thanh toán quốc tế hoặc thẻ tín dụng mà bạn đã chuẩn bị trước đó 
và có thể tìm thấy các cây rút tiền tự động ở trung tâm thương mại hoặc ở khắp mọi nơi trong thành 
phố. 

 Thời gian sử dụng:từ 10h đêm theo giờ Hàn Quốc, có trường hợp không thể rút tiền vì không thể 
gửi thông tin ở Hàn Quốc 

 
★ Sau khi đến trường cần thanh toán chi phí địa phương( khi đến trường bạn sẽ nhận được OT và sau đó đến 

trung tâm thương mại đổi tiền để thanh toán cho trường) 

▶ SSP(giấy phép du học đặc biệt): 6,500 peso 

▶ ACR I-CARD(thẻ đăng ký người nước ngoài): 3,500 peso 
Gia hạn visa: dưới 4 tuần: miễn phí / 12 tuần: 8,730 peso / 16 tuần: 11,760 peso / 20 tuần: 14,790 

peso / 24 tuần: 17,820 peso) 

▶ Đặc cọc ký túc xá: 3,000 peso 

▶ Tài liệu học tập: tùy thuộc vào mỗi chương trình học mà tài liệu khác nhau. Thông thường 1 quyển 200~300 
peso. 

▶ Tiền tiêu vặt: tùy thuộc vào mỗi cá nhân. 

▶ Tiện ích( giặt đồ, dọn dẹp, nước uống): 400 peso/tuần 

▶ Tiền điện: bạn sẽ được yêu cầu kiểm tra đồng hồ điện khi vào phòng (mỗi phòng được lắp đặt đồng hồ điện, tiền 
điện sẽ được trừ vào tiền đặc cọc ký túc xá, tiền đặc cọc ký túc xá còn lại sẽ được hoàn trả khi trả phòng) 

▶ Thẻ ID: 200 peso(cần thiết khi ra vào trường và sinh hoạt trong trường) 

▶ Phí đón( có thể thanh toán cùng với chi phí địa phương sau khi đến trường) 
 

Hạng mục Phân 
loại 

Chi phí Ghi chú 

Sân bay quốc tế 
Clark 

Cá 
nhân 

1 người 500 peso  



Gia 
đình 

1 Gia đình 1,000 peso Thành viên trong 1 gia đình không quá 4 người, 
thêm 200 peso/người 

Sân bay quốc tế 
Manila 

Cá 
nhân 

1 người 3,500 peso  

Gia 
đình 

1 Gia đình 4,500peso Thành viên trong 1 gia đình không quá 4 người, 
thêm 200 peso/người 

 
 

★ Thông tin cần biết khác 

▶ Hành lý du học cần tách rời, hành lý xách tay(7kg) và hành lý ký gửi(20 kg).( Mỗi hãng hàng không có sự khác 
biệt 1 chút) 

- Danh sách hàng hóa không được mang lên máy bay: những loại chất lỏng, dầu gội, sữa tắm, dầu xả, dao, kéo, 
dao cạo râu,đồ sạc pin nên được phân loại vào hành lý ký gửi, không để vào hành lý xách tay. 

Những loại nước hoa, kem dưỡng da, mỹ phẩm, kem đánh răng dung tích dưới 100ml, bạn có thể bỏ vào các túi ni long 
trong suốt đựng được dướt 1l và kéo tia khóa lại. Không có giới hạn dung tích chất lỏng để vào hành lý ký gửi. 

▶ Có thể nhận các hàng hóa từ Hàn Quốc đến Phillippines thông qua EMS, FEDEX,DHL,..tùy vào trọng lượng và 
loại hàng hóa nào mà có bị đóng thuế hay không, những đồ dùng cần thiết ở Hàn Quốc các bạn nhất định nên 
chuẩn bị sẵn khi du học. 

▶ Thông thường khi nhập cảnh tại hải quan, thường nhân viên sẽ hỏi bạn mục đích đến Philippines làm gì, trong 
trường hợp đó bạn cần đưa thư mời nhập học và nói” study” hoặc “ educarion” là được. 
đại đa số sau khi nhập cảnh bằng miễn visa mới đăng ký SSP tại trường, vì không thể nào nhận SSP trước ở Hàn 
Quốc. Ngày đầu đến trường học có thể đăng ký SSP, thông thường thủ tục đều như vậy nên các bạn không cần 
phải lo lắng. SSP là giấy chứng nhận du học tại Philippines 1 cách hợp pháp( SPECIAL STUDY PERMIT). 

★ Trường hợp những người du học trên 12 tuần hoặc là đã đến Philippines nhiều lần rồi. 
 Trong trường hợp này, người kiểm tra hải quan sẽ thường hỏi tại sao lại thường xuyên đến Philippines 

hoặc tại sao cư trú trong 1 khoảng thời gian dài. Không cần lo lắng, chỉ cần bạn nói đến để học tiếng 
anh( study English) và sau đó trình tờ giấy phô tô thư mời nhập học là sẽ được đóng dấu thông hành 1 
cách dễ dàng. 

▶ Khi nhập cảnh Philippines và đã nhận được visa 59 ngày trước ở Hàn Quốc 
Thông thường vào Philippines bằng visa 30 ngày, nhưng cũng có trường hợp nhận visa 59 ngày trước ở Hàn 

Quốc rồi nhập cảnh. Đối với trường hợp đó bạn cần xác nhận trước với nhân viên hải quan là đóng mộc thời gian lưu trú là 
30 ngày hay 59 ngày. Nếu bạn đã làm visa 59 ngày nhưng nhân viên hải quan đóng mộc lưu trú 30 ngày thì sẽ không thay 
đổi được. 

Khi nhập cảnh nhất định phải xác nhận với nhân viên là bạn có visa 59 ngày. Những học viên du học trên 12 
tuần có thể gia hạn visa an toàn ở Hàn Quốc. 

▶ Nên đọc thông tin ở website phá dưới để có thêm thông tin khi cần thiết 
(http://travelinfo.cdc.go.kr/) 

▶ Sử dụng điện thoại ở Philippines 
Học viên được liên lạc cho bạn bè và gia đình ở Hàn Quốc, sau khi đến Philippines có thể kết bạn với nhiều 

học viên khác và giáo viên nên sẽ nhắn tin với bạn bè thầy cô, việc này cũng giúp ích cho việc học tiếng anh. Chi phí gọi 
quốc tế cũng khá cao( tùy vào nhà mạng có sự chênh lệch khác nhau) 

Ở trường có wiffi nên có thể liên lạc với nhau bằng cách sử dụng kakaotalk 
(Mạng internet thì không được mạnh như ở Hàn Quốc) 
 
Đa số các điện thoại hiện đại ngày này khi thay sim địa phương của Philippines đều dùng được. 

            ( Cũng có những máy điện thoại cũ không dùng được) 
Đối với trường hợp khẩn cấp có thể yêu cầu sử dụng điện thoại bàn ở văn phòng trường 
<trường hợp nhập cảnh Philippines vào buổi tối từ Hàn Quốc, hãy liên hệ với trường trước để được đón tại 

sân bay, các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Khi đến ký túc xá cũng khoảng 2 giờ sáng theo giờ Hàn Quốc. 
     ★ Phương pháp sử dụng điện thoại Smart phone tại Philippines 

▶ Chuẩn bị(Hàn Quốc) 

- ( Sau năm 2010 đa số các điện thoại đều được gỡ bỏ) 

▶ Hãy kiểm tra xem điện thoại của bạn đã được country unlock chưa. Chuẩn bị(địa phương) 
Mua prepaid card và sim điện thoại-> vào ngày đầu tiên đến trường bạn có thể đến tham quan và mua sắm tại 
trung tâm mua sắm với quản lý học viên. 
Hãy kiểm tra sim trước khi mua( micro sim dành cho điện thoại mới hiện nay) 
 



▶ Sử dụng 
Sau khi thay sim địa phương vào, cần nạp thẻ điện thoại, phương pháp nạp thẻ điện thoại được hướng dẫn ở 

phần nạp thẻ, hãy cần thận khi dùng những điện thoại mắc tiền, bạn cũng có thể mua những điện thoại trẻ tiền 
phại Philippines, cũng có phương pháp sử dụng điện thoại địa phương. 

 
3. Những vật dụng cần khi du học 

Danh mục Nội dung 
Hộ chiếu Kiểm tra hộ chiếu còn giá trị trên 6 tháng và in thành nhiều bản. 
Vé máy bay In vé máy bay và kiểm tra ngày ngày tháng đi và về( bạn chỉ được nhập cảnh khi có vé 

máy bay khứu hồi) 
Hình Chuẩn bị 5 tấm hình 5cmX5cm, Học trên 4 tuần phải chuẩn bị từ 6~8 tấm 

Có thể chụp và in hình ngay tại địa phương bạn học tập 
Đổi tiền Chuẩn bị USD( nên chuẩn bị tờ 50$, 100$) 
Thẻ tín dụng Dự phòng khi cần 
Check card Khuyến khích mang theo 2 thẻ để dự phòng thất lạc, chuẩn chị thẻ ngân hàng quốc nội 

và kiểm tra xem có sử dụng được ở nước ngoài hay không 
Bảo hiểm du học Khuyến khích nên mua, có thể mua trước ở đất nước bạn sinh sống 
Thuốc Cảm, tiêu hóa, chuẩn bị đơn thuốc trong trường hợp bang đang dùng thuôc) 
Từ điển Từ điển anh-anh, anh-hàn,hàn-anh(có thể dùng trên điện thoại) 
Đồ dùng cần thiết Có thể mua đồ dùng tại địa phương,mang theo những đồ bạn cần 
laptop Có thể dùng mạng của trường 
Đồ dùng thiết yếu 7~8 Đồ ngủ, vớ, 2~3 quần ngắn, 1~2 quần dài, áo tay dài 1~2 bộ, 7~8 khăn 
Dày dép dép đi trong nhà, dép quai hậu, giày bata,.. 
Đồ dùng vệ sinh Tùy vào thời lượng du học mà chuẩn bị, nếu thiếu có thể mua tại địa phương( kem đánh 

răng, dầu gội, sữa tắm 
Mỹ phẩm Chuẩn bị những đồ bạn đang dùng 
Kem chống nắng chuẩn bị hoặc có thể mua tại địa phương 
Đồ bơi Sử dụng khi bơi ở hồ bơi của trường hoặc khi tham gia các hoạt động nước 
Vật dụng sinh 
hoạt cá nhân khác 

Những sản phẩm của con gái 

Dây cắm điện Có thể hình dáng ổ cắm ở KTX không phù hợp với đầu ổ cắm của bạn 
Mắt kính hoặc  
Kính áp trong  

Sử dụng khi cần 

Đồ hồ Đồng hồ deo tay, đồng hồ báo thức( có thể sử dụng bằng điện thoại) 
Kính mát Làm đồ dùng thời trang và có thể tránh nắng 
Dù dự phòng khi cần 
khác Chuẩn bị những vật dụng phù hợp với bản thân và những vật dụng cần thiết cá nhân 

 
Không được nấu ăn trong ký túc xá nên vui lòng không mang theo vật dụng nấu nướng. 

Cấm sử dụng các thiết bị nhiệt điện từ ( nồi, bàn ủi,..) trừ mấy sấy tóc. 
 Nếu bị phát hiện hành vi tiềm ẩn nguy hiểm đến sự an toàn của các học viên khác sẽ bị đuổi ra khỏi 

ngày ngay ngày hôm sau. 
 
 

4. Hướng dẫn xuất nhập cảnh 
 
<Khi xuất phát từ sân bay Việt Nam?> 
Hãy đến chek-in tại quầy máy bay của bạn trước 3 tiếng( Tùy vào mỗi hãng hàng không mà bạn có thể check-in 
online trên website hay không) 

        Nhất định phải mang theo vé máy bay khứu hồi( vé điện tử, chỉ có thể nhập cảnh khi có vé máy bay khứu hồi) 
1) Xuất trình vé máy bay, hộ chiếu và cân ký hành lý ký gửi tại quầy là check-in là được. Thông thường hành lý ký 

gửi cơ bản từ 20~25kg(tùy mỗi hãngg hàng không) 
2) Sau khi làm thủ tục check- in xong, nhân viên hãng hàng không sẽ gián tem vào hành lý cá nhân và hành lý ký 

gửi. Sau đó sẽ đưa bạn vé lên máy bay có kèm miếng dán hành lý nhỏ và hãy nghe hướng dẫn số ghế và số cửa 
lên máy bay. 

3) Điền đây đủ thống tin vào tờ khơi nhập cảnh Philippines ở trên máy bay  
 

< Sau khi đến sân bay Philippines> 
1) Kiểm tra nhập cảnh: Khi làm thủ tục nhập cảnh, xuất trình vé máy bay khứu hồi, hộ chiếu, tờ khai hải quan, đăng 

ký nhập cảnh mà đã viết trên máy bay. Nhân viên hải quan có thể hỏi bạn mục địch đến và thời gian lưu trú 



 
 

 
Tất cả người ngoại quốc khi nhập cảnh philippines và học viên khi dự định du học du học đều phải điền thông 

tin vào tờ khai đăng ký nhập cảnh. Hãy điền theo nội dung bên dưới. 

 

 
1. Số hộ chiếu 

2. Họ 

3. Tên  

4. Tên lót( nếu không có thì 

bỏ qua) 

5. Ngày tháng năm sinh 

6. Quốc tịch 

7. Giới tính 

8. Địa chỉ ở nước ngoài 

(#LOT 3 Friendship highway.  

Cutcut Angeles City, 

Philippines.  

EG academy) 

9. Số điện thoại/ địa chỉ e-

mail 

10. Nghề nghiệp 

11. Số hộ chiếu 

12. Số hiệu máy bay 

13. Ngày xuất cảnh 

14. Mục đích nhập học 

15. Khóa học 

16. Ký tên 

17. Ngày đến 

-  Trả lời với nhân viên kiểm tra nhập cảnh: Study English in EG Academy 
-  In giấy thư mời nhập học (Letter Of Acceptance) và xuất trình cho nhân viên hải quan. 
 “ SSP và gia hạn visa sẽ được làm và nhận tại văn phòng trường trong tuần đầu nhập học “ 

 
Nếu bạn không làm đúng như hướng dẫn ở trên, có trường hợp bạn sẽ bị từng chối nhập cảnh, nhất định phải 

ghi nhớ in thư mời nhập học và mang theo. 



 

 
 

2) Tìm hành lý 
Sau khi làm thủ tục nhập cảnh, đi theo lối ra đến nơi lấy hành lý và xem bảng điển tử chỉ dẫn nơi lấy hành lý 
theo đúng hãng bay, đứng chờ lấy hành lý của bạn là được. 

 
3) Kiểm tra hành lý  

Khi đã tìm thấy hành lý của mình, khi đến nơi kiểm tra hành lý bạn xuất trình giấy đăng ký hải quan đã nhận khi 
làm thủ tục nhập cảnh( Không có cũng được). Quay trở lại chụp tem hành lý và xuất trình cho nhân viên là được  
Chú ý: Khi ký gửi hành lý của các hãng hàng không Hàn Quốc, thường tem hành lý được dán ở mặt sau vé máy 
bay hoặc mặt sau hộ chiếu) 
 

-  Không nên có những hành động hay lời nói mất lịch sự với nhân viên ở sân bay, có những trường hợp bị 
từ chối nhập cảnh vì những hành vi, lời nói bất lịch sự, tuyệt đối không nên lo lối lớn tiếng. 

-  Khi mua những hàng hóa miễn thuế tại cửa hàng miễn thuế, một số người thường vứt bao đựng và bỏ 
vào túi của mình, những hàng hóa không có hóa đơn và được bỏ vào những thùng, dù có được mua ở cửa 
hàng miễn thuế thì vẫn có trường hợp bị đánh thuế theo quy định hải quan của Philippines. 

- Kiểm tra hải quan của philippines là phức tạp. 
 

4) Đón học viên 
Cuối cùng đến nơi hẹn mà EG đã hướng dẫn là được 

Trước khi xuất cảnh hãy xác nhận với quản lý hoặc bất kỳ nhân viên nào của trường, có thể cho các liên lạc như 
Kakaotalk. Bạn có thể sử dụng wifi miễn phí tại sân bay để liên lạc qua Kakaotalk trong trường hợp không thấy người đón 
ở cổng sân bay. 

 Trường sẽ cho cách liên lạc với người quản lý hoặc người đảm nhiệm công việc pick-up để có thể đảm bảo học 
viên có thể liên lạc được khi không thấy người đón ở sân bay 
 
 

5.  Hướng dẫn ở sân bay philippines 
 

< Khi đến tại sân bay Clark> 
 

Thiết kế của sân bay Clark rất là nhỏ và đơn giản. Sau khi làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý, ra khỏi cửa ra vào 
bạn có thể gặp người pick-up. 
 
Tùy vào quy định của sân bay mà người đón có thể vào trong sân bay được hay không. Chính vì lý do đó mà người 

phụ trách đón sẽ chờ ở bên ngoài chứ không phải bên trong sân bay. Ra khỏi cổng ra vào của sân bay, bạn sẽ thấy nhiều 
người cũng đang chờ đón, thông thường bạn sẽ thấy người phụ trách pick-up mặc đồng phục của trường màu đỏ và có logo 
EG. Đến gặp người phụ trách và đọc họ tên họ là được. từ sân bay đến trường mất khoảng 15~20 phút. 
 

 
 Hình ảnh bên ngoài khi bước ra khỏi của ra vào, sẽ có rất nhiều người ở đấy 



 
1. Hình dáng cửa ra vào( hãy đi theo hướng mũi tên)2.Người pick-up sẽ chờ bạn ở đối diện cổng ra vào 

 
3.Người pick-up sẽ chờ bạn tại nơi có khoan tròn màu đỏ. 

Nếu ra khỏi cửa ra vào sân bay sẽ có dòng chữ “ CLARK AIRMAIL” ở phá đối diện.  
 

 
Các hang hàng không nước ngoài như korean air, asiana, cathay pacific sẽ đến nhà ga số 1 của sân bay quốc tế 
Manila. Đi theo hướng vào bên trong tòa nhà và sếp hàng chờ nhập cảnh. Lần lượt tường người làm thủ tục là 
được,hãy nở nụ cười và chào hỏi, có thể giúp thời gian làm kiểm tra thủ tục được rút ngắn. Hẫy nói với nhân viên 
kiểm tra nhập cảnh là:” EDUCATION” là được, sau đó hãy đến lấy hành lý và đi theo hướng cửa ra vào 

 

 
 
 

 Nhà ga 2,3 Manila là nhà ga đơn giản vì chỉ có 1 cửa ra nên không có khó khăn gì lớn. Nhà ga 1 hơi phức tạp 
một chút nên hãy đọc kỹ hướng dẫn. 
 



 
 
              1. Hình ảnh kiểm tra nhập cảnh sau khi đến    2. Hình ảnh lấy hành lý 

 

 
               3. Cử ra khi lấy hành lý xong            4.Bước ra ngoài, băng qua vạch kẻ đường  

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 

7. Sau khi xuống đường hầm, nơi bạn 
đang đứng là hướng Z 

8. Là bức hình phía đối diện. Có rất nhiều 
xe đang đậu trên đường, bạn sẽ thấy rất 
đông người đứng chờ ở sau phía hàng rào 
đối diện 

 
 

5. . Băng qua vạch dành cho người đi  
bộ, sang bên kia đường sẽ thấy bảng 
hiệu” Greenters area”. Hãy đi theo hướng 
bên phải(Z)                  ’    
 

6. Đi hết con đường sẽ gặp bức hình này. 
 



 
 

 
 

9. Hình ảnh bên cạnh nơi đã xuống tầng hầm     10. Hình ảnh bên cạnh(tay trái) 
 
 

 
 
 

11. Bạn đã nắm bắt được vị trí của tấm hình. Nếu bạn đã đi xuống đường hầm và thấy 1 con đường 
có vạch qua đường giống bức hình trên, bằng qua đường và tìm người cầm tấm bảng hiểu có ghi” EG ACADEMY” 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

< Nhà ga 2 tại sân bay Manila > 
 

 

 

Nhà ga 2 sân bay Manila là sân bay khá chuyên dụng. Sau khi làm mọi thủ tục nhập cảnh, lấy hành lý và ra phía 
ngoài sẽ thấy nhân viên mặc đồng phục trường màu đỏ, có logo trường “EG” và cầm bảng hiểu của trường” EG 
Academy”, đứng ở phía sau hàng rào phía bên phải. Hãy đến và đọc tên họ cho người đón 

 
 

 

6. Địa chỉ liên lạc và số điện thoại 

Địa chỉ EG Academy : Lot 3 Friendship highway, Cutcut Angeles city, Pampanga Philippines. 

Số điện thoại trường: 070-5014-4448(Số điện thoại internet), 045-436-1541 / 091-7319-1766 

Số điện thoại khẩn cấp: Hiểu trưởng 정종운(0998-811-5230), Trưởng phòng 김은혜 (0918-438-1485), 

Trưởng phòng 신용식 (0921-568-0005)  

ID kakaotalk khẩn cấp: Hiệu trưởng 정종운(wicked0601), Trưởng phòng 신용식(indentlove) 

 Hotline tư vấn miễn phí: 0908557748 (Ms Thủy)




