
YES KIDS - Learning English Through Play (L.E.T.Play) - JUNIOR   COURSES   (3-10   tuổi) 

HỌC   PHÍ   NĂM   2017 
 

GIẢM   300.000    đ   KHI   ĐÓNG   TRONG   NGÀY   HỌC   THỬ   /   TRƯỚC   BẾ   GIẢNG. 
Chỉ   cần   đặt   cọc   2.000.000    đ   để   được   hưởng   chính   sách   trên. 

 
 

KHOÁ   HỌC HỌC   PHÍ THỜI   GIAN   HỌC 

210   giờ 
(100%   giáo   viên   nước   ngoài, 
phương pháp L.E.T.Play   độc   quyền 
của   YES   KIDS) 

31.200.000 
VNĐ/khoá 
149.000   VNĐ/giờ 

17.5 tháng: 1.783.000 VNĐ/tháng, 
2   buổi/tuần,   1.5   giờ/buổi 

26 tháng: 1.200.000 VNĐ/tháng, 
1   buổi/tuần,   2   giờ/buổi 

126   giờ 
(100%   giáo   viên   nước   ngoài, 
phương pháp L.E.T.Play   độc   quyền 
của   YES   KIDS) 

18.840.000 
VNĐ/khoá 
150.000   VNĐ/giờ 

10.5 tháng: 1.794.000 VNĐ/tháng, 
2   buổi/tuần,   1.5   giờ/buổi 

15 tháng: 1.256.000 VNĐ/tháng, 
1   buổi/tuần,   2   giờ/buổi 

84   giờ 
(100%   giáo   viên   nước   ngoài, 
phương pháp L.E.T.Play   độc   quyền 
của   YES   KIDS) 

12.660.000 
VNĐ/khoá 
151.000   VNĐ/giờ 

7 tháng: 1.809.000 VNĐ/tháng, 
2   buổi/tuần,   1.5   giờ/buổi 

10 tháng: 1.266.000 VNĐ/tháng, 
1   buổi/tuần,   2   giờ/buổi 

42   giờ 
(100%   giáo   viên   nước   ngoài, 
phương pháp L.E.T.Play   độc   quyền 
của   YES   KIDS) 

6.480.000 
VNĐ/khoá 
154.000   VNĐ/giờ 

3.5 tháng: 1.851.000 VNĐ/tháng, 
2   buổi/tuần,   1.5   giờ/buổi 

5 tháng: 1.296.000 VNĐ/tháng, 
1   buổi/tuần,   2   giờ/buổi 

 
ƯU ĐÃI MÙA GIÁNG SINH: TẶNG THẺ SPA CHO MẸ TRỊ GIÁ 3.000.000 VNĐ KHI ĐĂNG KÝ KHOÁ HỌC MỚI CHO BÉ                      
TRƯỚC   31/12/2017. 
  
EARLY BIRD promo (dành   cho   HS   mới) 
. [E1] Giảm   300.000đ   +   Tặng   01   ba   lô    trong   ngày   học   thử   /   kiểm   tra   ; 
. [E2] Giảm   100.000đ   +   Tặng   01   ba   lô    trong   01   ngày   kế   tiếp   sau   buổi   học   thử   /   kiểm   tra   ; 
. [E3] Tặng   01   ba   lô    trong   vòng   1   tuần   kể   từ   buổi   học   thử   /   kiểm   tra. 
  
FAMILY promo (dành   cho   anh/chị/em   ruột) 
. [F1] Giảm   300.000đ   +   Tặng   01   ba   lô    từ   bé   thứ   2   trở   đi   khi   các   bé   cùng   đóng   trong   ngày   học   thử   /   kiểm   tra   ; 
. [F2] Giảm   200.000đ    từ   bé   thứ   2   trở   đi   khi   các   bé   cùng   đóng   trong   vòng   1   tuần   kể   từ   buổi   học   thử   /   kiểm   tra   ; 
. [F3]   Cộng   thêm   100.000đ    vào   khuyến   mại   [E1]   &   [E2]   từ   bé   thứ   2   trở   đi   khi   có   anh/chị/em   đang   học. 
  
LOYAL STUDENT promo (dành   cho   HS   học   từ   khoá   thứ   2   trở   lên) 
. [L1] Giảm   300.000đ   +   Tặng   01   GIFT   /   ba   lô    trước   ngày   Bế   giảng   ; 
. [L2] Giảm   100.000đ   +   Tặng   01   GIFT   /   ba   lô    trong   vòng   01   tháng   sau   khi   Bế   giảng   ; 
. [L3] Cộng   thêm   100.000đ    vào   khuyến   mại   hiện   tại   khi   bé   đã   học   từ   126   giờ   trở   lên. 
  
Học   phí   có   thể   được   thanh   toán   bằng   các   hình   thức: 
(1)   Tiền   mặt 
(2)   Quẹt   thẻ   ngân   hàng   (thẻ   ATM,   VISA,   MasterCard,...) 
(3)   Chuyển   khoản:   Số   TK:   0451   000   307   487   |   Người   nhận:   Cong   ty   TNHH   Linh   Tam   |   Ngân   hàng:   Vietcombank   chi   nhánh   Hà   Nội 


