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Đội ngũ giám hộ giàu kinh nghiệm hỗ trợ, quản lý học sinh trong suốt hành trình.

Tại sao nên chọn Du học Tết Singapore LION ISLAND cùng Eduzone

Chuyến du học Tết Singapore là một cách tuyệt vời giúp các bạn học sinh cải thiện tiếng Anh 
và trải nghiệm cuộc sống, không khí Tết tại Singapore.

Các bài học tiếng Anh cùng giáo viên bản xứ đầy thách thức và thú vị với sự nhấn mạnh vào 
tiếng Anh đàm thoại.

Một loạt các hoạt động và du ngoạn thú vị để thu hút mọi lứa tuổi học sinh.

Chúng tôi có hơn 15 năm kinh nghiệm tổ chức chương trình du học ngắn hạn cho học sinh 
Việt Nam tại Singapore.

An toàn của học sinh luôn được quan tâm hàng đầu. Chúng tôi cung cấp các dịch vụ tốt nhất 
từ trường học, nơi ở (D’resort - đẳng cấp hàng đầu Singapore), ẩm thực phong phú, đa dạng các 
lựa chọn món ăn, di chuyển bằng xe bus du lịch hạng sang, bảo hiểm du lịch hạng cao nhất...

Học sinh có cơ hội thường xuyên để nói tiếng Anh bên ngoài lớp học thông qua các hoạt động 
thường ngày.

HOẠT ĐỘNG GIẢI TRÍ, THĂM QUAN, DÃ NGOẠI

LỚP HỌC NGOẠI KHÓA

HỌC TIẾNG ANH CÙNG GIÁO VIÊN BẢN XỨ

THƯỞNG THỨC ẨM THỰC PHONG PHÚ

 



-  Không xét trình độ Anh văn.
-  Chương trình được thiết kế khoa học dành cho các em học sinh từ 7 tuổi trở lên. 

THỜI HẠN ĐĂNG KÝ

-  Bắt đầu từ 29/08/2019.  Học sinh đăng ký sớm sẽ nhận được nhiều ưu đãi.
-  Hạn đăng ký trước ngày 18/12/2019. 
-  Những học sinh đăng ký sau ngày 18/12/2019 cần liên hệ tư vấn viên để được 
sắp xếp.

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ GỒM NHỮNG GÌ?

1. Phiếu đăng ký;

3. 01 bản sao giấy khai sinh;
2. 02 ảnh 3x4 (có thể nộp sau);

4. 01 bản sao hộ chiếu (trang có ảnh);
5. Phí đăng ký: 6 triệu (trừ vào phí trọn gói);
6. Nội quy có ký tên của Bố mẹ, học sinh;

LỊCH KHỞI HÀNH VÀ CHI PHÍ

-  Thời lượng chương trình: 6 ngày dự kiến từ 19/01/2020 đến 24/01/2020
-  Chi phí trọn gói:   đồng30.900.000

CÁC DỊCH VỤ BAO GỒM

4. Các bài học kỹ năng mềm

7. Giặt quần áo 2 lần/tuần

Giá trọn gói trên đã bao gồm các dịch vụ: 

2. Phí đăng ký, học phí Anh văn cùng tài liệu học, vở, bút viết. Chứng chỉ hoàn tất
khóa học.

5. Phí xe đưa đón trong suốt lịch trình tại Singapore (xe buýt du lịch, taxi, tàu điện
ngầm, đón tiễn sân bay ở Singapore và Việt Nam ... )

3. Các buổi học ngoại khóa mới lạ, hấp dẫn, thú vị

1. Vé máy bay khứ hồi và các loại thuế phí sân bay

6. Nơi ở và sử dụng các khu vui chơi, dịch vụ trong khuôn viên khu Resort,cao cấp

8. Ăn 3 bữa chính/ ngày, hoa quả, nước trái cây và tiệc liên hoan

9. Tất cả các loại vé thăm quan, phí vui chơi, dã ngoại, thể thao, xem phim theo
lịch trình

10. Bảo hiểm du lịch nước ngoài cao cấp nhất của Bảo Việt, AIG, Cathay...

Học sinh không cần đóng thêm bất kỳ khoản phí nào.

Bảng giá
AI CÓ THỂ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH NÀY?



Lịch trình hoạt động
Khởi hành - LION ISLAND đến  Toàn đoàn Du học Tết 

Singapore:

Nghỉ ngơi, thư giãn
Nhận phòng ; Làm quen và ăn tối
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Anh văn tại British Council
Kiểm tra xếp lớp 

Phổ biến nội quy 
đoàn Du Học Tết

Hội thoại nhóm theo kịch 
bản hoặc ngẫu hứng

Sử dụng các thì động từ và 
liên từ...

Lớp học Anh văn

Cầu xoắn kép Helix đầu 
tiên trên Thế Giới

Khám phá siêu cây Garden 
by the Bay & kiến trúc 
Marina Bay Sands &

N
G

À
Y

 2
N

G
À

Y
 3

N
G

À
Y

 4
N

G
À

Y
 5

N
G

À
Y

 6

công viên nước 
Vui chơi @

đẹp, rộng, hoành tráng nhất 
Singapore

Wild Wild Wet  

Hoành tráng đảo Sentosa: 
Bảo tàng sáp Madame 
Tussauds, Thế giới đại 

dương Sea Aquarium lớn 
nhất Đông Nam Á

Trải nghiệm kỳ thú 
Universal Studios: 

Phim trường Hollywood, Tầu 
lượn siêu tốc, Mummy, 

Madagascar,

Thưởng thức nhạc nước 
Wings of Time

Trải nghiệm tàu điện ngầm 
MRT hiện đại của Singapore

Singapore City Gallery
Thăm quan 

Lớp học Anh văn
Chuẩn bị bài thuyết trình 

theo chủ đề 
Các quy trình và thủ tục,  

hướng dẫn và làm việc nhóm

Trải nghiệm không khí 
mừng năm mới tại
China Town Point

Trở về Việt Nam 
Các em đã được trải nghiệm, học thêm nhiều kiến thức, tư duy mới, kỹ năng sống tự lập, 

ý thức bảo vệ môi trường, phong cách hiện đại, cùng nhiều kỷ niệm đẹp khó quên

Nghĩ đến Du Học Tết Singapore - Nhớ đến Eduzone

Tuỳ theo điều kiện thời tiết, giờ khởi hành hàng ngày sẽ được các giám hộ thông báo đến các em trước 1 ngày và lịch trình có thể hoán 
đổi với nội dung giữ nguyên.

Trong trường hợp địa điểm tham quan có sự đóng cửa, sửa chữa chương trình sẽ được thay thế bởi một địa điểm khác tương đương.

Tiệc buffet chào mừng

Chiêm ngưỡng Công viên 
Merlion, nhà hát sầu riêng 

Esplanade.
Mua sắm tại khu thương 

mại Marina Square

Tập trung vào phát âm, 
ngôn ngữ cơ thể, mắt, sử 

dụng giọng nói để truyền đạt 
cảm xúc...

Lớp học Anh văn



CHƯƠNG TRÌNH HỌC TIẾNG ANH TẠI BRITISH COUNCIL

Thông tin chi tiết
Chúng tôi đảm bảo cung cấp các dịch vụ tốt nhất cho học sinh - từ trường học, 
nơi ở, phương tiện di chuyển, ăn uống, chăm sóc sức khỏe...

        Được thành lập tại Singapore từ năm 1947,  mỗi năm British Council dạy hơn 
20.000 sinh viên và giúp chính phủ Singapore đào tạo giáo viên công lập của họ. Tất cả 
các khóa học tại British Council đã được thiết kế bởi các giáo viên chuyên nghiệp, có 
trình độ cao và có nhiều kinh nghiệm với các mục tiêu học tập thực tế liên quan đến 
Khung tham chiếu ngôn ngữ chung châu Âu. 

Thời gian học Tiếng Anh tại trường: 3 giờ /1 buổi

Học sinh được tham gia một môi trường quốc tế vui vẻ và hỗ trợ, nơi học sinh có thể tự tin 
giao tiếp với nhau bằng tiếng Anh và phát triển các kỹ năng giải quyết vấn đề, hợp tác, tư 
duy phê phán và sáng tạo. Học sinh sẽ học một chủ đề khác nhau mỗi ngày, sử dụng 
phương pháp học tập kinh nghiệm thực tiễn độc đáo để khơi dậy hứng thú và cải thiện 
không chỉ các kỹ năng tiếng Anh mà cả kiến   thức và nhận thức về thế giới xung quanh 
vào thực tế, giúp các em trau dồi kiến thức nhanh, phát huy tối đa khả năng nhập tâm từ 
mới, tạo phản xạ giao tiếp thành thạo các tình huống, tự tin diễn thuyết, viết tiểu luận, đối 
thoại đội nhóm.

KỸ NĂNG SỐNG, HỌC TẬP TẠI SINGAPORE

BUỔI HỌC NGOẠI KHÓA MỚI LẠ, HẤP DẪN, THÚ VỊ

        Buổi học ngoại khóa được hướng dẫn, giới thiệu bằng Anh văn bởi các chuyên 
viên người Singapore qua nhiều hình ảnh thực tế, phim 3D, không gian đa chiều, âm 
thanh, ánh sáng, khoa học… giúp các em tiếp cận những kiến thức Văn hóa, Xã hội, 
công nghệ mới nhất trong Thế giới hiện đại

      Các dẫn đoàn nhiều năm kinh nghiệm sẽ chỉ dẫn, trải nghiệm thực tế các kỹ 
năng, kinh nghiệm sống hữu ích, năng động, chăm chỉ, an toàn, giúp các em làm chủ các 
tình huống khi xảy ra sự cố, ý thức giữ gìn chăm sóc sức khỏe bản thân, tự tin giao tiếp, 
hội nhập với môi trường sống Singapore hiện đại…vv.



CÁC ĐIỂM THĂM QUAN, MUA SẮM

Thăm quan, mua sắm tại nhiều Shopping lớn nhất Singapore: Marina bay Sands, Marina 
Square, Chinatown Point…

       Các em sẽ được tham quan các khu vui chơi, điểm du lịch, ấn tượng nổi tiếng, 
lớn nhất ở Singapore:  Universal Studios Singapore, Sentosa, Singapore City Gallery, 
Merlion Park và hoạt động thể thao bơi lội tại Công viên nước Wild Wild Wet

NƠI Ở

       D’resort @ Downtown East được bao quanh bởi công viên Pasir Ris, bạn sẽ 
ngỡ ngàng như lạc vào thế giới của thiên nhiên tươi đẹp. Nơi đây là tổ hợp với đầy đủ tiện 
ích từ Foodcourt, trung tâm thương mại, siêu thị, khu vui chơi... và đặc biệt là công viên 
nước lớn nhất Đông Nam Á - Wild Wild Wet.

Mỗi phòng máy lạnh đều được trang bị TV màn hình phẳng, tủ lạnh và ấm đun nước điện. 
Các phòng được trang bị phòng tắm riêng với vòi sen tắm đứng. 

Học sinh sẽ được sắp xếp ở phòng tiêu chuẩn: 4 người/phòng.

ẨM THỰC

Nước suối đóng chai cho các em trong các ngày đi thăm quan, dã ngoại.

3 bữa ăn sáng, trưa, chiều + đồ uống: học sinh tùy chọn cơm, mỳ kiểu Việt Nam, Hàn 
Quốc, Singapore, Trung Quốc, Malaysia, hoặc các món ăn nhanh hiệu McDonald, 
KFC…

1 bữa tiệc buffet chào mừng

       Học sinh được lựa chọn thực đơn ăn uống phong phú, ngon miệng, phù hợp 
với  khẩu vị và sở thích, đủ dinh dưỡng, đảm bảo sức khỏe cho các em trong suốt hành 
trình. 

Sau 21h30 – đến 22h30 có thêm món phụ như mỳ tôm, phở, cháo ăn liền, hoa quả...



Thông tin chi tiết

PHƯƠNG TIỆN GIAO THÔNG

      Các em sẽ được trải nghiệm xe buýt du lịch và phương tiện công cộng hiện đại 
(như tàu điện ngầm, xe buýt công cộng, taxi) của Singapore trong suốt hành trình

NHIỆM VỤ HƯỚNG DẪN, HỖ TRỢ, QUẢN LÝ HỌC SINH

  Trung bình 1 người dẫn đoàn sẽ phụ trách 10 học sinh

Các Anh Chị dẫn đoàn người Việt Nam và Singapore nhiều năm kinh nghiệm, chuyên 
nghiệp tổ chức, hướng dẫn, hỗ trợ, chăm sóc, ở cùng, đi kèm các em trong suốt hành 
trình.

Giám sát, hướng dẫn học sinh sử dụng các thiết bị bảo hộ an toàn khi tham gia các hoạt 
động ngoại khóa, thể thao như bơi lội…  

BẢO HIỂM DU LỊCH & CHĂM SÓC Y TẾ

Đoàn được trang bị nhiều loại thuốc thông thường: Thuốc bổ 3B, nhức đầu, hạ sốt, thuốc 
ho, thuốc cảm, bông băng, dầu gió.. . để phục vụ, chăm sóc học sinh kịp thời. 

Các dẫn đoàn luôn theo dõi sức khỏe và hỗ trợ từng học sinh trong suốt hành trình. 

       Bảo hiểm du lịch nước ngoài cao cấp nhất của Bảo Việt, AIG, Cathay... đã bao 
gồm cả bảo hiểm Y tế: khám, chữa bệnh, tiền thuốc... 

Đưa học sinh đi khám tại các Bệnh viện Đa khoa lớn hàng đầu của Chính phủ Singapore 
trong trường hợp cần thiết. 

Theo dõi sức khỏe, chăm sóc y tế cho các em học sinh:

QUÀ TẶNG CHO HỌC SINH THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH

       Tặng ba lô và áo phông đồng phục thời trang.

Tặng mũ và thẻ đeo tại sân bay Việt Nam vào ngày khởi hành.

Tặng 01 quà lưu niệm biểu tượng của Singapore.



Khởi hành ngày: Ngày về: Số tuần:          Giá tiền: 

Chiều cao: Cân nặng:               Cỡ áo đang mặc:

Nơi đăng ký: Ngày đăng ký: 

Địa chỉ theo hộ khẩu: 

Điện thoại:

Họ và tên học sinh: 

Ngày sinh:    Giới tính: 

1. Phiếu đăng ký;
2. 02 ảnh 3x4 (có thể nộp sau);
3. 01 bản sao giấy khai sinh; 6. Nội quy có ký tên của Bố mẹ, học sinh;

4. 01 bản sao hộ chiếu (trang có ảnh);
5. Phí đăng ký: 6 triệu (trừ vào phí trọn gói);

PHIẾU ĐĂNG KÝ 
DU HỌC TẾT SINGAPORE 2020

THÔNG TIN ĐĂNG KÝ

HỒ SƠ ĐĂNG KÝ

THANH TOÁN

Số tiền trọn gói còn lại quý khách thanh toán trước ngày khởi hành ít nhất 45 ngày bao 
gồm cả ngày lễ và ngày cuối tuần.

Học sinh sẽ được tặng ưu đãi khi thanh toán đủ tiền trọn gói và đúng hạn.

Đóng tiền đặt cọc 6 triệu đồng khi đăng ký. Tiền đặt cọc không hoàn lại.

LƯU Ý

Học sinh và phụ huynh đồng ý cho chương trình  có thể lưu DU HỌC TẾT SINGAPORE – LION ISLAND
giữ và sử dụng hình ảnh, tư liệu về hoạt động của học sinh tham gia chương trình do nhân viên của 
chương trình ghi lại để sử dụng vào mục đích quảng cáo chương trình

Việt Nam, ngày …. tháng ….  năm …..
Phụ huynh học sinh

(Ký, ghi rõ họ tên)
Học sinh

(Ký, ghi rõ họ tên)

Ảnh 3x4



Lưu ý

Đoàn Hà Nội và HCM: có người dẫn đoàn đón và bay cùng học sinh 2chiều đi  và về.

Đoàn Đà Nẵng:

- Học sinh sẽ bay chuyển tiếp vào HCM và bay cùng đoàn HCM sang Singapore.

- Nếu đoàn có từ 08 học sinh cùng đi 1 lịch trình (cùng ngày khởi hành và ngày trở về) sẽ 
có người dẫn đoàn bay cùng học sinh cả 2 chiều từ Đà Nẵng sang Singapore 

Học sinh ở các tỉnh thành phố khác tùy theo độ dài quãng đường sẽ di chuyển hoặc 
bay chuyển tiếp ra Hà Nội hoặc vào HCM để nhập đoàn và sẽ được hỗ trợ chi phí đi lại nội 
địa như sau:

- Quãng đường dài từ 150 km đến 300 km: 300.000 đồng /1 học sinh 

- Quãng đường dài từ 301 km trở lên: 500.000 đồng /1 học sinh 

Lưu ý: 

- Số tiền hỗ trợ đi lại sẽ được trừ dựa trên thông tin hộ khẩu, hộ chiếu và hành trình bay 
của học sinh.

- Học sinh bay thẳng từ Đà Nẵng sang Singapore sẽ không được nhận tiền hỗ trợ.

NGƯỜI DẪN ĐOÀN VÀ HÀNH TRÌNH BAY

- Thời gian làm hộ chiếu: khoảng 14 ngày (Không kể thứ Bảy, Chủ nhật).

- Học sinh nên làm hộ chiếu sớm. 

- Các em nhỏ phải tách hộ chiếu riêng biệt không để chung với Ba Mẹ.

- Nơi làm: Cục Quản lý Xuất nhập cảnh các tỉnh, TP nơi học sinh có hộ khẩu thường trú.

- Hộ chiếu còn giá tri ít nhất 06 tháng trước ngày khởi hành

LƯU Ý VỀ HỘ CHIẾU



Du Học Tết Singapore cùng Eduzone

Since 2004

Du Học Tết Singapore LION ISLAND – Bước khởi đầu hoàn hảo!

www.diduhoche.com


