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4. Học tập Học phí 

 Lệ phí chứng chỉ 

Mục đích 

Các loại hàng hóa / dịch vụ được chấp 
nhận 

1. Mua / Sửa chữa nhà cửa 
(bao gồm thuế) Nhà cửa 

 

Vật liệu xây dựng 

Chi phí nhân công cho việc xây/ sửa nhà 

Các loại thuế phí liên quan đến Giấy phép xây dựng 

Chi phí thiết kế nhà cửa 

Phí hoàn công 

Nội thất 

Vật dụng trong gia đình 

Phí vận chuyển & lắp đặt 

Chi phí vệ sinh 

Phí nhà thầu 

 

2. Mua / Sửa xe (bao gồm 
thuế) Phương tiện đi lại (xe máy / ô tô hoặc mô tô hạng sang) 

 Phụ kiện / bộ phận của xe 

 Chi phí sửa chữa thiết bị 

 Bảo hiểm xe 

 Phí đăng kiểm 

 Phí bảo trì 

3. Du lịch Vé phương tiện đi lại 

 Du lịch trọn gói 

 Phí chỗ ở 

 Ăn uống 

 Bảo hiểm du lịch 

 Dịch vụ hành lý 

 Phí làm VISA / Hộ chiếu 

 Phí môi giới 

 Phí Hướng dẫn viên 
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 Thiết bị học tập 

 Vé phương tiện đi lại 

 Dịch vụ hành lý 

 Hộ chiếu 

 Phí tư vấn 

 Phí chỗ ở 

 Ăn uống 

5. Y tế (bao gồm cả Phẫu thuật 
thẩm mỹ) Thuốc men 

 Phí điều trị nội trú 

 Phí xét nghiệm 

 Phí thuốc men 

 Phí phẫu thuật (bao gồm phẫu thuật thẩm mỹ) 

 Phí liên quan đến cấy ghép nội tạng 

6. Bảo hiểm Chấp nhận tất cả các loại bảo hiểm 

7. Văn hóa Chi phí đám cưới 

 Chi phí cho đám tang 

 Phí đầy tháng, Tụ họp gia đình 

 


