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BƯỚC 1. QUA MÁY QUÉT(QUÓC TẾ)
 Khi máy bay hạ cánh tại SÂN BAY QUỐC TẾ
MACTAN CEBU , hãy lấy hành lý tại băng chuyền
và sau đó đi đến cổng sân bay.
 Sẽ có một cổng quét hành lý xuyên suốt lối đi. Nộp
báo cáo kết quả thìhọc viên có thể dễ dàng đi qua
cổng hải quan.
• Học viên sẽ được tiếp viên trên máy bay phát ĐƠN KIỂM
TRA SỨC KHỎE, ĐƠN NHẬP CẢNH HẢI QUAN VÀ
ĐƠN THÔNG TIN, ngay trên máy bay. Sau khi nhận
được các tờ đơn, học viên nên điền vào ngay. Sau đó thì
kẹp vào passport và giữ cho việc kiểm tra hải quan
Một vídụ của máy quét ▲

<CÁC ĐIỀN VÀO FORM>
1.~3. Điền vào chỗ trống.
4. Địa chỉ (không viết .)
5. Viết tên bất kỳ khách sạn nào
VD: Waterfront, Crimson, Shangri-la, etc.

/ Địa chỉ (không viết .)
6. Số điện thoại liên lạc và email.
7. Nếu bạn đã có du lịch một trong
những quốc gia đó, hãy chọn.
8. Không chọn .
9. Chọn vô ô ‘No’.
10. Ký tên.

# Mẫu đơn kiểm tra sức khỏe▲
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BƯỚC 2. NHẬP CẢNH (QUỐC TẾ)
 Sau khi đi qua máy quét thìđến thủ tục hải quan.
• Sân bay Quốc Tế Mactan Cebu luôn đông đúc khách du lịch, nên học viên hãy đi ngay
tơi quày làm thủ tục hải quan khi máy bay vừa hạ cánh.

 Hãy kiểm tra số hành lý bạn mang theo bên người. Sẽ rất khó để lấy lại hành
lý đã mất một khi bạn đã rời khỏi sân bay.
 Nộp passport và phiếu điền cho hải quạn.
• Ở Philippines, khi muốn đi du lịch không cần visa thìcần phải có vé khứ hồi (ngay cả
khi bạn quay về một quốc gia khác). Thỉnh thoảng thìhải quan sẽ kiểm tra vé khứ hồi
của bạn nên bạn hãy chuẩn bị trước.

# MẪU ĐƠN ▲

# QUẦY HẢI QUAN▲

 Nếu hải quan đóng dấu vào passport của bạn (như hình
bên) và trả lại cho bạn thìbạn đã hoàn thành quy trình
nhập cảnh.
• Người nước ngoài có thể nhập cảnh Philippines trong 29 ngày
mà không cần visa.
• Nếu học viên nhập cảnh tại Philippines quá 30 ngày thìphải
gia hạn visa.
• Kiểm tra ngày trên dấu tem để chắc chắn về ngày còn hạn visa.

Dấu tem hải quan
(Sample) ▲

• Hình bên trái là một vídụ của dấu đóng: khách du lịch có thời
hạn nhập cảnh từ 9/8/2015 đến 8/9/2015
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BƯỚC 3. TÌM HÀNH LÝ (QUỐC TẾ)
 Sau khi làm xong thủ tục hải quan, học sinh có thể tìm hành lý của mình (tại
băng chuyền).
• Sân bay Quốc Tế Mactan Cebu không quá lớn nên học viên có thể tìm thấy băng
chuyền hành lý dễ dàng.
• Khi nhận biên nhận hành lý trong suốt chuyến đi, hãy giữ kỹ cho tới khi đến nơi an
toàn. Nếu bị mất hành lý thìnó sẽ giúp bạn lấy lại hành lý.
• Phiếu ghi hành lý: bạn sẽ nhận được một phiếu ghi hành lý. (Xem hình bên dưới.)

# Băng chuyền (a turn table)▲

 Nếu có quá nhiều hành lý, thìbạn có thể sử dụng xe đẩy ở sân bay (miễn phí).
 Bạn cũng có thể dùng xe đẩy để ra bên ngoài trong khi chờ người tới đón.
 Nếu hành lý của bạn bị thất lạc hoặc bị hư hại, hãy liên hệ ngay với văn phòng
ĐỒ THẤT LẠC và xuất trình phiếu ghi hành lý, passport và vé máy bay.

# Vé máy bay và phiếu ghi
hành lý ▲

Phiếu ghi hành lý ▲

# Xe đẩy ▲

CG ESL Center Inc.

BƯỚC 4. KIỂM TRA HẢI QUAN (QUỐC TẾ)
 Khi đã tìm ra hành lý của bạn, bạn cần phải đi qua máy quét để kiểm tra
trước khi rời đi.
• Cuối cùng, nộp đơn làm thủ tục hải quan và hành lý của bạn sẽ được đưa qua máy quét.
• Quy trình kiểm tra hải quan tại Philippines rất nghiêm ngặt. Do đó, bạn nên để đồ
không đóng thuế và có giá trị bên trong túi xách tay.

# QUẦY KIỂM TRA HẢI QUAN▲
<CÁCH ĐIỀN ĐƠN>
1.~13. Điền vào mẫu đơn theo thông tin
tương ứng.
14. Chọn ‘No.5 Tourism’
15. Nếu bạn đi du lịch với gia đình thì hãy
liệt kê có baoi nhiêu thành viên gia đình
đi cùng.
16. Số hành lý/ túi xách
17.~21. Chọn “No”
22. Ký tên.
23. Date of last departure from the
Philippines

# MẪU ĐƠN HẢI QUAN▲
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BƯỚC 5. TÌM NHÂN VIÊN CG (QUỐC TẾ)
 Sau khi kiểm tra xong, bạn có thể đi thông qua lối về của sân bay.
 Bạn có thể sẽ thấy rất nhiều đại lý và đại lý du lịch đang đứng đợi khách/học viên
với tấm bảng trên tay khắp nơi phía bên ngoài. (Đừng lo lắng mà hãy bình tĩnh
tìm ra đúng nhân viên CG. )
 Khi bạn đi ra bên ngoài tòa nhà sân bay, bạn sẽ thấy có một con đường với hai làn
đường và vạch dành cho người đi bộ ngay trước mặt. Bạn cũng sẽ thấy có thanh
chắn cầu thang tăng dần theo độ cao dẫn đến Sảnh Quốc Tê (tầng 2). (▼ Xem
ảnh phía dưới bên phải.)

# Nhân viên đưa đón sinh viên & bảng hiệu CG ▲

# Nơi nhân viên đưa đón sinh viên sẽ đứng ▲

 Nhân viên CG sẽ đứng bên thanh chắn cầu thang và cầm bảng tên “CG” .
• CG sẽ không có lịch đón nào khác ngoài lịch đón đã hẹn với sinh viên. Do đó, hãy kiểm tra
kỹ hình ảnh để tránh bị nhầm lẫn.

 Nhân viên của chúng tôi không biết mặt của học viên. Do đó, hoc viên nên chủ
động tìm đến nhân viên của chúng tôi người đang cầm bảng hiệu “CG”. Khi học
viên gặp nhân viên của chúng tôi, haỹ giới thiệu tên để chúng tôi xác nhận.
 Sau khi xác nhận, học viên sẽ đi theo nhân viên CG đến bãi đỗ xe. Cuối cùng,
bạn có thể xếp hành lý lên xe và xe riêng của CG sẽ chở học viên về trường.

# Nơi chờ học viên của nhân viên CG ▲

# Nhân viên đón và bảng hiệu CG ▲
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BƯỚC 1. TÌM HÀNH LÝ (DOMESTIC)
 Nếu bạn bắt chuyến bay từ Manila để đến những thành phố khác của
Philippines, bạn sẽ không phải đi qua khai báo hải quan và nhập cảnh.
 Hãy tìm hành lý ngay khi vừa tới sân bay.
• Sân bay Quốc Tế Mactan Cebu không quá lớn nên học viên có thể tìm thấy băng chuyền
hành lý dễ dàng.
• Khi nhận biên nhận hành lý trong suốt chuyến đi, hãy giữ kỹ cho tới khi đến nơi an toàn.
Nếu bị mất hành lý thìnó sẽ giúp bạn lấy lại hành lý.

• Phiếu ghi hành lý: bạn sẽ nhận được một phiếu ghi hành lý. (Xem hình bên dưới.)

# Băng chuyền (a turn table)

 Nếu có quá nhiều hành lý, thìbạn có thể sử dụng xe đẩy ở sân bay (miễn phí).
 Bạn cũng có thể dùng xe đẩy để ra bên ngoài trong khi chờ người tới đón.
 Nếu hành lý của bạn bị thất lạc hoặc bị hư hại, hãy liên hệ ngay với văn phòng
ĐỒ THẤT LẠC và xuất trình phiếu ghi hành lý, passport và vé máy bay.

# Vé máy bay và phiếu ghi
hành lý ▲

Phiếu ghi hành lý ▲

# Xe đẩy ▲
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BƯỚC 2. TÌM NHÂN VIÊN CG (Domestic)
 Khi đã lấy hành lý, học viên sẽ gặp nhân viên đón của CG .
 Không giống như bên sảnh Quốc Tế, cổng ra bên sảnh Nội Địa có khu riêng biệt.
 Khu dành cho khách du lịch nằm bên phải lối đi gần ngay cổng ra vào toàn nhà
sân bay.(▼ xem hình phía dưới bên phải)

Exit

# Nhân viên đưa đón và bảng hiệu của CG▲

# Nơi nhân viên đón sẽ đứng đợi▲

 Nhân viên CG sẽ đứng bên thanh chắn cầu thang và cầm bảng tên “CG” .
• CG sẽ không có lịch đón nào khác ngoài lịch đón đã hẹn với sinh viên. Do đó, hãy kiểm tra
kỹ hình ảnh để tránh bị nhầm lẫn.

 Nhân viên của chúng tôi không biết mặt của học viên. Do đó, hoc viên nên chủ động
tìm đến nhân viên của chúng tôi người đang cầm bảng hiệu “CG”. Khi học viên gặp
nhân viên của chúng tôi, haỹ giới thiệu tên để chúng tôi xác nhận.

 Sau khi xác nhận, học viên sẽ đi
theo nhân viên CG đến bãi đỗ xe.
Cuối cùng, bạn có thể xếp hành lý
lên xe và xe hơi riêng của CG sẽ chở
học viên về trường.
출구

# Nhân viên đón tại sân bay và bảng hiệu CG ▲
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# SỬ DỤNG TAXI
# an airport taxi ▲

 Học viên có thể đi Taxi tới học viện CG (taxi của sân bay hay là bất cứ công ty taxi nào) mà
không cần sử dụng dịch vụ đón của học viện.
 Ngay khi học viên rời khỏi tòa nhà sân bay, học viên có thể thấy trạm taxi của sân bay. ( sân bay
quốc tế là bên phải, nội địa là bên trái )
 Đi từ sân bay băng qua thành phố Mandaue và Cebu theo đường nối giữa hai thành phố bằng
một cây cầu. Học viện CG nằm ở thành phố Talisay (xem trang nhất để thấy địa chỉ CG )
• Nếu học viên đi theo đường SRP (đó là tên của một con đường quốc lộ ) thìhãy cứ đi thẳng cho tới khi
gặp Phoenix Gas Station (cây xăng Phoenix) phía bên phải của đường SRP (trên đường SRP chỉ có
duy nhất một cây xăng Phoenix)
• Rẽ phải khi tới giao lộ của cây xăng Flying V. Đi thẳng vào khoảng 200 m và học viên sẽ gặp học viện
CG phía bên phải của con đường.

<Cổng vào CG>

# BẢN ĐỒ CỦA CG ▲
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# LƯU Ý
< Nếu học viên gặp nhân viên CG >
 Hãy kiểm tra kỹ lịch hẹn của bạn với nhân viên của CG là ở sảnh Quốc Tế hay Nội Địa.
 Để tránh gây khó khăn cho học viên thìnhân viên CG sẽ chỉ đứng tại nơi đã hẹn.
 Nhân viên đón sẽ luôn mang theo một cái điện thoại sử dụng sim địa phương (chỉ dùng riêng
cho đón học viên ). Nếu không tìm ra nhân viên đón thìhọc viên có thể liên lạc theo số điện
thoại hoặc sử dụng điện thoại công cộng hoặc hỏi ai đó gần đấy.
• 1) Số điện thoại của nhân viên đón.: 0918-326-3323 (roaming cell-phone +63-918-326-3323)
• 2) Văn phòng CG. : 032-239-6162 (roaming cell-phone +63-32-239-6162)
• 3) Quản lý CG: 0917-308-1007 (roaming cell-phone +63-917-308-1007)

• 4) Bảo vệ CG : 032-239-4271 (roaming cell-phone +63-32-239-4271)

# CHỞ RA SÂN BAY
 Thông thường thìCG không có dịch vụ đưa học viên ra sân bay.

< Gọi Taxi >
 Hầu hết học viên đều ra sân bay bằng taxi.
 Có nhà bảo vệ ngay gần cổng chính của CG. Học viên có thể nhờ bảo vệ gọi dùm một chiếc
taxi vào phút trước khi rời học viện.
 Phítaxi khoảng Php300~500; mất khoảng 30’.
• Hãy tính toán trước thời gian để không lỡ chuyến bay vìnhững ngày cuối tuần đông đúc có thể bị
kẹt xe (chiều Thứ Sáu, thứ Bảy )

< Thuê xe>
 Trong trường hợp có nhiều sinh viên có chung chuyến bay , thìhọc viện có thể thuê xe (bao
gồm cả tài xế) để ra sân bay.
• Xe có thể chở từ 10 -11 người (chưa tính tài xế). Nếu tính luôn cả hành lý (e.g. va li, túi xách, etc.),
thìcó thể chở khoảng 6-7 người.
• Phíthuê xe ven là Php1,100 pesos. Xe hơi là khoảng Php800 pesos. Khi học viên ra sân bay thìsẽ
trả phíthuê trước khi vào sân bay.
• Hãy tính toán trước thời gian để không lỡ chuyến bay vìnhững ngày cuối tuần đông đúc có thể bị
kẹt xe (chiều Thứ Sáu, thứ Bảy )
• . thuê xe là thỏa thuận giữa học viên và công ty cho thuê xe. CG sẽ không chịu trách nhiệm
※ Việc
nếu có bất kỳ vấn đề nảy sinh trong quá trình thuê. Học viên chỉ có số điện thoại liên lạc với một
vài công ty cho thuê xe nhất định.

CG ESL Center Inc.

