CAMPUS TOUR
THĂM QUAN 6 TRƯỜNG HÀNG ĐẦU VÀ DU LỊCH SINGAPORE
“Đảo quốc Sư tử” – được mệnh danh là “Thụy Sĩ của châu Á” nổi tiếng là đất nước Xanh – Sạch –
Đẹp. Bên cạnh đó Singapore còn có một nền giáo dục đẳng cấp thế giới, là địa điểm được rất nhiều
các em học sinh lựa chọn là điểm đến du học của mình.
Ngày nay với việc thông tin bùng nổ
trên mạng, học sinh dễ dàng có thể
tra cứu được những thông tin về
trường, khóa học mà mình quan tâm.
Tuy nhiên dù có vô vàn thông tin trên
mạng nhưng “trăm nghe không bằng
một thấy”.
Công ty du học Eduzone – Công ty
chuyên du học Singapore tổ chức
chương trình “Campus Tour” – Thăm
quan 6 trường hàng đầu kết hợp du
lịch khám phá Singapore 5N4Đ.
Thông qua chương trình quý phụ
huynh và các em học sinh sẽ được
tận mắt chứng kiến về cơ sở vật chất,
phòng học, thăm nơi ăn chốn ở, được
nghe trực tiếp nhân viên các trường hàng đầu giới thiệu giải đáp về chương trình học giúp các em
xây dựng lộ trình chính xác, hiệu quả và tiết kiệm. Bên cạnh đó “Campus Tour” sẽ có các chương
trình thăm quan du lịch, khám phá Singapore.
Đặc biệt chương trình sẽ do anh Nguyễn Đăng Hiển – Giám đốc Công ty du học Eduzone, 15 năm
kinh nghiệm Du học Singapore, 3 lần được Tổng cục du lịch Singapore (STB) cấp chứng nhận
“Chuyên gia giáo dục Singapore” trực tiếp dẫn đoàn và giới thiệu suốt hành trình. Với vốn hiểu biết
sâu sắc về đất nước Singapore, với 15 năm kinh nghiệm làm trong lĩnh vực tư vấn du học Singapore,
anh Hiển sẽ mang đến quý vị một chương trình bổ ích, hấp dẫn nhất.
Chi tiết về chương trình:


Tên chương trình: Campus Tour – Thăm quan 6 trường hàng đầu kết hợp khám phá du lịch
Singapore



Thời gian: 5 Ngày 4 đêm



Thời gian khởi hành và kết thúc (dự kiến): Khởi hành ngày 19/7/2017 và trở về ngày
23/7/2017



Nội dung chương trình: Thăm quan 6 trường hàng đầu, kết hợp du lịch khám phá Singapore
(Xem chi tiết lịch trình)



Chi phí chương trình: 9.000.000 VNĐ
 Chi phí bao gồm: Di chuyển tại Singapore. Chi phí ăn, ở suốt hành trình (Ở căn hộ cao
cấp hoặc khách sạn 3 sao phòng tiêu chuẩn 2 người/phòng. Nếu khách hàng yêu cầu
phòng đơn đóng thêm phụ phí). Bảo hiểm du lịch, Vé thăm quan các địa điểm du lịch
trong hành trình, hướng dẫn, điều hành.
 Chi phí không bao gồm: VAT, đi lại tại Việt Nam, vé máy bay khứ hồi, điện thoại, tiêu vặt
cá nhân, giặt là.



Đối tượng tham gia: Tất cả các phụ huynh và học sinh từ 10 tuổi trở lên



Lưu ý: Phụ huynh hoàn toàn có thể lựa chọn những trường mà mình quan tâm, không nhất
thiết phải theo đúng như lộ trình. Các chi phí phát sinh cho các hoạt động bên ngoài lịch trình
do khách hàng tự chi trả.



Hạn chót đăng ký: 15/7/2017 (Tùy vào tình trạng chỗ vé máy bay, quý khách nên đăng ký
sớm)

Công ty du học Eduzone – Công ty chuyên và chỉ du học Singapore, miễn các loại phí dịch vụ, tặng
vé máy bay và hỗ trợ học sinh, sinh viên tìm nhà, thuê phòng ký túc xá giá rẻ trước khi du học, là cầu
nối liên lạc suốt quá tình học sinh học tại Singapore. Eduzone hợp tác hàng trăm trường đại học
danh tiếng tại Singapore cung cấp các chương trình học bổng hấp dẫn cho sinh viên Việt Nam như:
Học bổng 100% phí trường SHRM, Học bổng 25% học phí trường JCU, học bổng trường Curtin, học
bổng trường MDIS, ERC, NIM….

Chi tiết liên hệ với Công ty du học Eduzone. Hotline 0983010580 (HN) và 0934676468 (HCM) hoặc
truy cập http://duhocsing.vn

Eduzone – Tư vấn tận tâm, dịch vụ xứng tầm

