
Siêu ưu đãi dịp nghỉ Tết, gói AT Siêu ưu đãi dịp nghỉ Tết, gói MT

270,000JPY 285,000JPY
267,150 yen + tiền cấp bằng tạm thời 2,850 yen（không thuế）= tổng cộng 270,000 JPY 282,150 yen + tiền cấp bằng tạm thời 2,850JPY（không thuế）= tổng cộng 285,000

（gồm thuế） （gồm thuế）

■Giá đặc biệt có giới hạn （Thời gian đào tạo: 1/12/2022 đến 16/1/2023.  * Hãy tham gia lễ nhập học trước ngày đào tạo đầu tiên.）

【Chi tiết kế hoạch đào tạo・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
Gói này bao gồm toàn bộ tiền phí, phí nhập học, học phí, phí kiểm tra kỹ năng. Phương thức thanh toán gồm có, thanh toán 1 lần bằng tiền mặt, chuyển khoản, trả góp, thẻ tín dụng,

paypay. (Trường hợp quý dùng phương thức trả góp thì cần phải làm thủ tục từ trước đó, vì thế hãy liên hệ cho tiếp tân). Trước tiên hãy xác nhận điều khoản nhập học. Nếu kéo dài thời

gian học kỹ năng thì cần trả 5,632 jpy cho mỗi giờ. Nếu kiểm tra lại kỹ năng, thi lại bài thi lý thuyết của bằng tạm thời thì phải thanh toán mức tiền theo quy định cho mỗi lần thi lại.

Hoàn tiền khi thôi học giữa chừng thì sẽ thanh toán dựa trên quy ước nhập học. Về phần kỹ năng, có thể sẽ kéo dài tuỳ theo tình hình tiếp nhận kỹ năng. Đào tạo chạy cao tốc thì sẽ tiến

hành chạy xe như thực tế. Nếu quý khách có bằng liên quan đến y tế như bác sĩ, y tá thì hãy báo với chúng tôi để được miễn các tiết học liên quan đến sơ cứu, cấp cứu. Nếu huỷ buổi học

kỹ năng của ngay hôm đó thì sẽ phải thanh toán tiền huỷ. Trường hợp thay đổi lịch học theo lịch của quý khách thì sẽ phải trả phí thay đổi.

TẾTNGHỈ LỄ

Thứ 1

【Gói ưu đãi giá trị nhất trong năm】

Thứ 2

【Miễn phí dịch vụ thiết lập lịch học】
Lịch đào tạo từ ngày bắt đầu đến khi tốt nghiệp

Thời gian đào tạo vào ngày thường, đến chiều tối. Mục tiêu

tốt nghiệp vào đầu tháng 2.

Lịch đào tạo do trường chỉ định. Thời gian học ngày thường

sẽ từ tiết 1 đến tiết 7. (Không đào tạo từ sau tiết thứ 8 ngày

thường, thứ 7, chủ nhật, ngày lễ và kỳ nghỉ đông). Trường

hợp thay đổi lịch đào tạo theo lịch của quý khách thì sẽ phải

trả phí thay đổi.

Thời gian giới hạn trong dịp nghỉ tết từ tháng 12 đến

tháng 1.

Vì chúng tôi sẽ nghỉ vào các buổi tối ngày thường, thứ 7, 

chủ nhật, ngày lễ và nghỉ đông, nên chúng tôi xin giới thiệu

về khoá học ngày thường, học cả ngày đến chiều tối.
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= Tham gia các tiết học từ 1 đến 7

= Không có tiết học


