
YES KIDS - Learning English Through Play (L.E.T.Play) - MEET-AND-GREET (1.5-4 tuổi) 

HỌC PHÍ NĂM 2018 
 

GIẢM 10% KHI ĐÓNG TRONG NGÀY HỌC THỬ / TRƯỚC BẾ GIẢNG. 
Chỉ cần đặt cọc 3.000.000  đ để được hưởng chính sách trên. 

 

KHOÁ HỌC HỌC PHÍ THỜI GIAN HỌC 

7.5 giờ 
(100% giáo viên nước ngoài, phương pháp  Play Stations độc 
quyền của YES KIDS) 

2.480.000 VNĐ/khoá 
330.000 VNĐ/giờ 

1.25 tháng 
(1.984.000 VNĐ/tháng, 
1 buổi/tuần, 1.5 giờ/buổi) 

30 giờ 
(100% giáo viên nước ngoài, phương pháp  Play Stations độc 
quyền của YES KIDS) 
● Tặng sách tranh "FIRST 200 WORDS" trị giá 300.000 VNĐ 

6.480.000 VNĐ/khoá 
216.000 VNĐ/giờ 

5 tháng 
(1.296.000 VNĐ/tháng, 
1 buổi/tuần, 1.5 giờ/buổi) 

60 giờ 
(100% giáo viên nước ngoài, phương pháp  Play Stations độc 
quyền của YES KIDS) 
● Tặng sách tranh "FIRST 200 WORDS" trị giá 300.000 VNĐ 
● Tặng thêm 5 buổi học giá gốc 2.480.000 VNĐ 

11.880.000 
VNĐ/khoá 
176.000 VNĐ/giờ 

11.25 tháng 
(1.056.000 VNĐ/tháng, 
1 buổi/tuần, 1.5 giờ/buổi) 

90 giờ 
(100% giáo viên nước ngoài, phương pháp  Play Stations độc 
quyền của YES KIDS) 
● Tặng sách tranh "FIRST 200 WORDS" trị giá 300.000 VNĐ 
● Tặng thêm 5 buổi học giá gốc 2.480.000 VNĐ 

16.920.000 
VNĐ/khoá 
173.500 VNĐ/giờ 

16.25 tháng 
(1.041.000 VNĐ/tháng, 
1 buổi/tuần, 1.5 giờ/buổi) 

 
HỌC PHÍ: Đã bao gồm học cụ, giáo trình, giáo viên, trợ giảng, đồ ăn nhẹ & đồ uống. Giáo viên: 100% giáo viên nước ngoài (kèm                           
2-3 trợ giảng người Việt). 
  
EARLY BIRD promo (dành cho HS mới) 
. [E1] Giảm 10% + Tặng 01 ba lô  trong ngày học thử / kiểm tra ; 
. [E2] Giảm 5% + Tặng 01 ba lô  trong vòng 1 tuần kể từ buổi học thử / kiểm tra ; 
. [E3] Giảm 3% + Tặng 01 ba lô  trong vòng 1 tháng kể từ buổi học thử / kiểm tra. 
 

GROUP promo (giới thiệu HS mới) (chi tiết xem tại:  https://bit.ly/2HOyXDx) 
. [G1] Giới thiệu 1 bạn mới:  Giảm 5%  mỗi bạn. 
. [G2] Giới thiệu 2 bạn mới (thanh toán cùng thời điểm):  Giảm 10%  mỗi bạn. 
 

LOYAL STUDENT promo (dành cho HS học từ khoá thứ 2 trở lên) 
. [L1] Giảm 10% + Tặng 01 GIFT / ba lô  trước ngày Bế giảng ; 
. [L2] Giảm 5% + Tặng 01 GIFT / ba lô  trong vòng 01 tuần sau khi Bế giảng ; 
. [L3] Giảm 3% + Tặng 01 GIFT / ba lô  trong vòng 01 tháng sau khi Bế giảng ; 
. [L4] Cộng thêm 2%  vào khuyến mại hiện tại khi bé đăng ký học từ khoá thứ 5 trở lên; 
. [L5] Tặng Voucher 100,000 đ cho các bé đã từng học tại YES KIDS trước đây mà không được áp dụng các chính sách trên. 
  
** YES KIDS không nhận giữ chỗ lớp học khi phụ huynh chưa thanh toán học phí hoặc đặt cọc. Phụ huynh vui lòng đăng ký sớm                           
để giữ chỗ cho con. 
  
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 

https://bit.ly/2HOyXDx

