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 Chi Phí

 
4 

tuần     

Gói chuẩn  2.500 US$  
8 

tuần 

Gói chuẩn  4.200 US$

Gói tiết kiệm  2.100 US$ Gói tiết kiệm  3.800 US$

 
 
 
 
 
 

 Bao gồm

1. Phí nhập học 
2. Học phí khóa học 
3. Phòng ký túc xá ( phòng 3 giường ) 
4. Phí đưa đón tại sân bay 
5. Các hoạt động thể thao hằng ngày 
6. Các hoạt động ngoại khóa cuối tuần 
7. Phương tiện di chuyển tại Philippines 
8. Phí địa phương SSP ( Thẻ học tập dành cho người nước ngoài) 
9. Giặt ủi, dọn phòng  ( 3 lần / tuần ) 
10. 4 bữa ăn hàng ngày 
11. Điện nước 
12. Giáo trình 
13. Áo thun chương trình 
14. Gia hạn visa (HV 8 tuần) 

 
 

 Không bao gồm

 Vé máy bay 
 Tiền tiêu vặt cá nhân 
 Phí nhập cảnh hải quan cho bé <15 tuổi 
 Phí ủy quyền lãnh sự cho người đón đưa bé ( WEG ) 
 Phí bảo hiểm du lịch nước ngoài 

 
 

~500$ 

Các thủ tục, giấy tờ cần có dành cho học viên dưới 15 tuổi: 
 

1. WEG (Waiver Of Exclusion On Ground) – giấy ủy quyền giám hộ   
Là loại giấy đặc biệt dành cho trẻ em tham gia các khóa học và trại hè mà không có bố mẹ đi 
cùng. 
Hồ sơ làm giấy ủy quyền giám hộ 
- 2 bản photo hộ chiếu của bố hoặc mẹ kèm hộ chiếu gốc - người trực tiếp đi làm giấy WEG 
- 2 bản photo hộ chiếu của bé kèm hộ chiếu gốc 
- Giấy khai sinh của bé (bản tiếng Anh có công chứng) 
- 2 bản photo hộ chiếu của người được ủy quyền kèm hộ chiếu gốc 
- Vé máy bay 2 chiều 
- Tờ khai (mẫu và khai tại đại sứ quán Philippines) 
Lệ phí: ~ 575.000 VNĐ 
Sau 7 ngày, phụ huynh sẽ đến đại sứ quán Philippines để lấy giấy ủy quyền giám hộ. Hồ sơ trên 
rất quan trọng, do đó, phụ huynh hãy cất giữ cẩn thận để làm thủ tục cho con em mình tại sân 
bay. 

 2. Entry Fee: 
Phí này được đóng cho hải quan Philippines dành cho người dưới 15 tuổi.  
Phí nhập cảnh hải quan là 3.120 Peso, tương đương khoảng   75$ USD  khi làm thủ tục nhập 
cảnh tại sân bay Manila. 

 3. Bảo hiểm du lịch:  
Phụ huynh nên mua bảo hiểm sau khi đã có vé máy bay nhằm chính xác ngày đi và ngày về của 
học sinh. Phí tùy thuộc vào từng công ty bảo hiểm và quyền lợi khác nhau.  
Dao dộng khoảng 400.000 – 1.000.000 vnđ cho bảo hiểm du lịch 28 ngày. 

 

Hotline tư vấn miễn phí: 0908557748 (Ms Thủy)

Hotline tư vấn miễn phí: 0908557748 (Ms Thủy)




