
 
  

 

 
 

 

 

$6.250

LỊCH TRÌNH

CHI PHÍ BAO GỒM:
* Vé máy bay khứ hồi
* Đưa đón tại sân bay
* Bảo hiểm y tế
* Dịch vụ Visa
* 15 giờ tiếng Anh mỗi tuần, từ thứ Hai đến thứ Sáu
* Kiểm tra đầu vào | Tài liệu học tập | Giấy chứng 
nhận tham gia chương trình
* Chi phí ăn ở tại gia đình người bản xứ
* Các hoạt động dã ngoại hàng ngày
* Thẻ đi lại bằng các phương tiện giao thông công cộng
* Trọn gói chuyến đi tham quan New York

PHÍ CHƯƠNG TRÌNH

Phí đăng ký $100USD

Chương trình
* 15 giờ học ESL hàng tuần
* Các hoạt động dã ngoại hàng ngày
* Dành cho học sinh từ 12 - 17 tuổi

* Ngày đến: 30/06/2018
* Ngày về: 24/07/2018
* Tổng thời gian: 24 ngày đêm

NEW

TRIP

Du học hè tại 
Canada - Newyork trip

YORK



Chương trình mỗi tuần được xây dựng khác nhau, mang đến cho các em học sinh những trải ngiệm khác lạ và độc đáo. 
Các ngày tham quan dã ngoại được tổ chức tại các điểm đến khác biệt, tạo cơ hội khám phá được thật nhiều những địa 
điểm đặc sắc tại Toronto, Quebec và Niagara. Tour hè Mỹ & Canada 2018 – Chuyến hành trình thú vị với những hoạt 
động vô cùng hấp dẫn đang chờ đón các em học sinh.

Gia đình người bản xứ sẽ hỗ trợ học sinh thích nghi với lối 
sống và việc học ngoại ngữ tại đây. Mỗi học sinh sẽ được cung 
cấp phòng ngủ với giường, tủ quần áo, khu vực học tập riêng 
cùng với ba bữa ăn dinh dưỡng mỗi ngày. Có không quá hai 
học sinh cùng quốc tịch được sắp xếp chung mỗi gia đình. 
Tuy nhiên, đối với nhóm tuổi từ 7-11, các em có thể ở cùng 
nhau, ở với cha mẹ hoặc ở trong cùng khu vực.

Mỗi em học sinh sẽ được nhận thẻ đi lại trên các 
phương tiện giao thông công cộng. Trong ngày đầu 
tiên và thứ hai, các gia đình người bản xứ sẽ hướng 
dẫn các em cách đến trường và sử dụng các phương 
tiện công cộng. Các em sẽ tự đến trường một mình.

TIỆN NGHI ĂN Ở GIAO THÔNG

THỜI KHÓA BIỂU MẪU

A world-class education with the world in your class

International School System
The Western Australian 

CÁC HOẠT ĐỘNG

MON TUE WED THU FRI SATSUN

Tham quan 
Eaton centre

Tham quan 
Casa Loma

Tham quan 
Ripley’s Aquari-

um

Tham quan 
CN Tower

Tham quan 
High Park

Tham quan 
Niagara Falls

Tham quan St. 
Lawrence Mar-
ket/ Distillery

Tham quan 
Roayal Ontario 

Museum

Buổi gặp định 
hướng và tiệc 

chào mừng
Sinh hoạt tự do

Tham quan 
Ontario Science 

Centre

Tham quan 
Toronto Zoo

Sinh hoạt tự do

Sinh hoạt tự do
Tour tham quan 
Trường đại học 

Toronto

Mua sắm tự do
Tour tham 

quan New York 
Trip or AGO

Về Tp.HCM

Tham quan 
Botenical 
Garden

Tham quan 
Quebec, Montreal, 
Ottawa Trip/New 

York Trip

Tham quan 
Quebec, Montreal, 
Ottawa Trip/New 

York Trip

Buổi gặp định 
hướng/ Tiệc 

bowling

Tham quan 
Quebec, Montreal, 
Ottawa Trip/New 

York Trip

Tham quan Scar-
borough Bluffs

Cơ sở: 157 Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, HCMC

Cơ sở: 43 Nguyễn Thông, Phường 7, Quận 3, HCMC

Cơ sở Tiểu học và Trung học Cơ sở Mầm non

Tel: (028) 7109 5077 - Email: info@ wass.edu.vn

 260 Điện Biên Phủ, Phường 7, Quận 3, HCMC

Tel: (028) 7108 8828 - Email: info@wass.edu.vn

Tháng 7

Thời gian Môn học

9:00 – 10:00               Ngữ pháp

10:00 – 10:05             Giải lao

10:05 – 11:05             Đọc & Viết

11:05 – 11:15             Giải lao

11:15 – 12:15             Nghe & Nói

Sĩ số lớp: 6 - 8 học viên/ lớp
Giờ học: 9h00 - 12h15 
Thời khóa biểu

LỚP ESL
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