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1. Lịch đón theo nhóm

� Lịch 2019 / 2020

� Giờ đón
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Manila

Thường WALES tham gia nhóm đón thứ nhất đến thứ 3. Vì vậy, trường khuyên bạn nên đặt vé bay 

mà thời gian bay đến vào tối thứ bảy dến sáng chủ nhật. Mỗi lịch đón sẽ được xếp ở bảng bên dưới 

mà nhân viên đón sẽ chờ bạn ở điểm gặp của sân bay.  

Giờ khởi hành: (Thứ Bảy) 19:00 / (Chủ Nhật) 1:00 / (Chủ Nhật) 8:00

Clark

Chỉ có 1 giờ đón

Giờ khởi hành: (Thứ hai) 3:00

2019
Tháng 1 5-6 / 19-20 Tháng 5 11-12 / 25-26 Tháng 9 1 / 14-15 / 28-29
Tháng 2 2-3 / 16-17 Tháng 6 8-9 / 22-23 Tháng 10 12-13 / 26-27
Tháng 3 2-3 / 16-17 / 30-31 Tháng 7 6-7 / 20-21 Tháng 11 9-10 / 23-24
Tháng 4 13-14 / 27-28 Tháng 8 3-4 / 17-18 / 31 Tháng 12 7-8 / 21-22

2020
Tháng 1 4-5 / 18-19 Tháng 5 9-10 / 23-24 Tháng 9 12-13 / 26-27
Tháng 2 1-2 / 15-16 / 29 Tháng 6 6-7 / 20-21 Tháng 10 10-11 / 24-25
Tháng 3 1 / 14-15 / 28-29 Tháng 7 4-5 / 18-19 Tháng 11 7-8 / 21-22
Tháng 4 11-12 / 25-26 Tháng 8 1-2 / 15-16 / 29-30 Tháng 12 5-6 / 19-20

Bảng bên dưới là lịch đón ở Manila và Clark.

Thứ Bảy Chủ Nhật

Manila

- Nhóm 3 - 05 : 00 ~ 08 : 00 (Chỉ ở Terminal 3)

Nhóm 1- 16 : 00 ~ 19 : 00 (Terminal 1,2,3) Nhóm 4 - 16 : 00 ~ 19 : 00 (Terminal 1,2,3)

Nhóm 2 - 22 : 00 ~ 01 : 00 (Terminal 1,2,3) Nhóm 5 - 22 : 00 ~ 01 : 00 (Terminal 1,2,3)

Clark 23:00 ~ 03:00

* Manila : Nếu bạn đến trễ, lịch đón của bạn sẽ dời vào nhóm sau.



1. Điền giấy nhập cảnh (Disembarkation Form) nhân viên đưa cho bạn trên
máy bay hoặc khi máy bay hạ cánh.

2. Đến quầy nhập cảnh để kiểm tra ngày hiệu lực trên hộ chiếu
(Xếp hàng dưới hàng "visitor" ở hải quan) 

3. Xuất trìnhhộ chiếu, vé khứ hồi, giấy nhập học (LOA) của trường và giấy
nhập cảnh cho nhân viên hải quan và chuẩn bị trả lời 1 vài câu hỏi.

Câu hỏi thường gặp: 
Q. What is your purpose here in the Philippines? (Mục đích bạn đến Philippines là gì)
A. Study English for ___ months. (Học tiếng anh ___ tháng)

Nên nhớ: Nếu hải quan hỏi bạn chứng minh răng bạn sẽ đi học tiếng anh ở Philippines 
thì bạn cứ xuất trình giấy nhập học và vé khứ hồi.

4. Sau khi kiểm tra ở hải quan, tiến hành đến khu vực nhận hành lý. 
(Xe đẩy hành lý là miễn phí) Mỗi hành lý sẽ có gắn tên và thông tin chuyến bay.

5. Cuối cùng, bạn ra ngoài. Trường hợp bạn muốn đổi tiền, sẽ có rất nhiều quầy đổi tiền
bên ngoài sảnh.

2. Nhập cảnh
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� VISA

�Quốc gia được miễn VISA 30 ngày : Hàn Quốc / Nhật Bản / Ả Rập / 
Thái Lan / Việt Nam / Mông Cổ.

�Đây là ví dụ của tem đóng dấu khi đến của hải quan khi bạn không có visa (bên phải.)
Bạn phải kiểm tra ngày đóng dấu và đếm 30 ngày sau sẽ là ngày hết hiệu lực.

Miễn 30 ngày VISA

�Nhập cảnh

�Những thứ cần chuẩn bị

�Thư nhập học của WALES (Letter of Acceptance)

�Hộ chiếu có giá trị ít nhất 6 tháng 

�Vé khứ hồi / vé ra khỏi Philippines



� Đón học viên của BESA (Xem ảnh bên dưới)

Nhân viên BESA chờ bạn ở điểm gặp trong sân bay. Họ có danh sách học viên và thường học 
sẽ cầm bảng với logo của BESA. Nếu bạn gặp 1 trong số họ, bạn nên tiếp cận học và kiểm tra 
tên của mình trên danh sách. 

GHI CHÚ: Đưa hộ chiếu cho nhân viên BESA kiểm tra dấu tem đã được đánh dấu chưa để 
tránh những vấn đề sau này.

Hãy kiên nhẫn chờ đợi những học viên khác, bởi vì sẽ không tránh khỏi được những vấn đề
như là chuyến bay hạ cánh trễ, hải quan, lấy hành lý.

Nếu bạn không tìm thấy nhân viên BESA hoặc nếu bạn gặp vấn đề với hộ chiếu hoặc hành lý, 
bạn nên liên lạc với số điện thoại ở trang kế tiếp.
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3. Sau khi đến sân bay

�Wi-Fi

Bạn có thể kết nối Wi-Fi miễn phí ở sân bay (ảnh bên dưới). Bạn nên sử dụng mạng để liên hệ với
nhân viên ở trường khi:
�hàng ở hải quan quá dài và có thể bạn sẽ ra trễ
�bạn bị chặn lại bởi hải quan
�không tìm thấy hành lý
�trường hợp khẩn cấp



4-1. Sân bay Manila - Terminal 1 

� ĐIỂM GẶP: TRƯỚC khu vực chờ hành khách ở quầy miễn thuế

(DUTY FREE PASSENGER ARRIVAL AREA)

� Liên hệ : 

Thứ Bảy�(+63) 995-531-6367 / Chủ Nhật�(+63) 906-056-3681 

Khi bạn băng qua đường, rẽ phải đi thẳng xuống đường hầm.
Bạn sẽ nhìn thấy bảng “PASSENGER WAITING AREA”, tìm khu vực DUTY FREE. Nếu bạn không 

tìm thấy bảng “PASSENGER WAITING AREA” thì bạn đang ở sai nơi. 

Bên phải

GHI CHÚ!!
Xuống đường hầm
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4-2. Sân bay Manila - Terminal 2

� ĐIỂM GẶP: TRƯỚC JOLLIBEE

� Liên hệ : 

Thứ Bảy�(+63) 0995-531-6386 / Chủ Nhật�(+63) 906-056-3682 

Khi bạn đi qua cổng EXIT, nhìn bên phải. Giữa BAY-20 và BAY-21, rẽ phải bạn sẽ thấy Jollibee. 
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4-3. Sân bay Manila - Terminal 3

� ĐIỂM GẶP: TRƯỚC BURGER KING

� Liên hệ : 

Nhóm 1 ~ Nhóm 3�(+63) 0995-531-6354 / Nhóm 4 & 5�(+63) 0906-056-3683 

Khi bạn ra ngoài (HÌNH 1), Rẽ phải và nhìn thẳng bạn sẽ thấy Burger King.

* Nếu bạn bay hãng máy bay sẽ đáp xuống Terminal 4, xin bạn hãy sử dụng xe buýt trung 
chuyển hoặc taxi để đến Terminal 3. 
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4-4. Sân bay Clark

ĐIỂM GẶP: TRƯỚC WENDY’S 

Liên hệ : 

Chủ Nhật (+63) 0906-056-3684 

. ườ ể ế ự ờ ạ ấ ' ở ằ ướ
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5. Khẩn cấp

� Tôi sẽ đến trễ....

Thường nhân viên đón sẽ chờ ở điểm gặp cho đến khi gặp hết tất cả học viên có trong danh

sách. Nếu bạn ra quá trễ thì bạn phải chờ nhóm tiếp theo. Thời gian cho nhóm tiếp theo ở trang

số 2.

� ĐỪNG TỰ Ý ĐI 1 MÌNH !!
Ngoại trừ bạn đang ở Terminal 4, bạn không nên sử dụng xe buýt hay taxi để đi qua terminal 

khác hoặc bến xe, v.v

Thỉnh thoảng nhân viên đón sẽ đến điểm gặp trễ hơn dự định bởi vì kẹt xe ở Manila. Bạn nên 

chờ họ ở điểm gặp kể cả khi họ chưa đến.

� Liên hệ
Xin vui lòng liên lạc với trường nếu có chuyện gì xảy ra

Số điện thoại

- Justin Shim (Tiếng Hàn) : +63-977-823-9572 

- Ryohei Kaneko (Tiếng Nhật) : +63-917-626-4043

- YuYun Liang (Tiếng Trung) : +63-977-097-2172

- Jenny Pham (Tiếng Việt) : +63-966-490-6503

Tin nhắn

- Justin Shim (Tiếng Hàn) : LINE / Kakao Talk / Skype : walesph

- Ryohei Kaneko (Tiếng Nhật) : LINE / Kakao Talk : kanekokaneko228 

Skype / WeChat : kanekoryohei1992

WhatsApp : +639176264043

- YuYun Liang (Tiếng Trung) : LINE / WeChat : nacool-liang

Kakao Talk : nacool1216

- Jenny Pham (Tiếng Việt) : Kakao : Jenny195 / LINE : jennyp195

Viber/ Zalo/ Skype :+639664906503 (Jenny Pham)
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Xe du lịch cá nhân 

Dịch vụ tận nơi bằng xe du lịch nếu bạn cảm thấy rằng

“ Mình sẽ không nhập học vào tuần mà BESA đón… ”

“ Tôi muốn cảm thấy thoải mái bởi vì con tôi sẽ đi cùng .... ”

Số người tối đa cho 1 chuyến xe là 8 người.

Manila / Clark

Điểm gặp Cùng điểm gặp với đón của BESA.

Thời gian Dựa theo lịch bay của bạn

Nhân viên Tài xế người Philippines sẽ cầm bảng tên bạn.

Giá Manila – PHP9,000 / chiếc xe

Clark – PHP5,500 / chiếc xe

Liên hệ (+63) 908-739-8603 / (+63) 927-580-1424 

Bạn có thể sử dụng dịch vụ đón bằng xe du lịch nếu bạn đáp ở sân bay Clark.

Công ty Maple 

Điểm gặp BAY area 

Thời gian Khởi hành 1h sáng mỗi ngày → Đến trường khoảng 5~6h sáng

Nhân viên Tài xế người Philippines (Bạn nên xem hướng dẫn hình bên cạnh)

Nếu bạn gặp tài xế ở điểm gặp, bạn nên hỏi nếu là tài xế của Maple.

Giá: Tùy theo số lượng khách (Khoảng PHP1,000~1,500 

Liên hệ (+63) 927-667-7000

Xe du lịch đón nhóm ( chỉ có ở Clark )



3. Bến xe ở Baguio → WALES

Sau khi đến bến xe ở Baguio, bắt taxi và nói với tài xế

“ The Zonevill Condominium, #4 Bukaneg street, Legarda road please ”

2. Sân bay → Bến xe (Theo hình ảnh bên phải)

� Sau khi dến, bạn di chuyển đến trạm của  Grab taxi.

- Terminal �: Rẽ phải khi bạn băng qua đường

- Terminal 2�BAY 7 

- Terminal 3�Ở giữa BAY 3~4

� Thông tin cho nhân viên :

- Tên

- Số điện thoại ở Philippines

- Điểm đến�Pasay Genesis Bus Terminal

� Nhân viên sẽ đưa cho bạn mảnh giấy có bảng số xe, số điện thoại tài xế, giá tiền.

� Xe đến.

	 Đến bến xe sau khoảng 20 phút.

1. Đặt vé

Đặt vé online qua iWantseats / pinoy travel

- https://iwantseats.com

- https://www.pinoytravel.com.ph

7. Tự đến trường
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� Xe buýt 
Nếu bạn không sử dụng dịch vụ đón của BESA hoặc bạn quen với du 

lịch bụi thì đi bằng xe buýt sẽ tiết kiệm hơn. 

�Công ty�Joybus

�Giá�Khoảng PHP800

BẮT BUỘC 
PHẢI IN VÉ!!

� Có cả xe “ Victory Liner ” “ Genesis Bus ” 

nhưng xe Joybus thoải mái và nhanh hơn. Khởi hành�Pasay
Nơi đến�Baguio

①

②

③

④

⑤


