
SUMMER STUDY TOUR
AUSTRALIA

www.oshcstudents.com.au OSHC Studentsfw

Chương trình dành cho học sinh từ 11 - 17 tuổi.
Địa điểm tổ chức: thành phố Sydney & Canberra, Úc.
Thời gian đăng ký: tháng 11 đến tháng 4.
Thời gian khởi hành: tháng 6 - tháng 7 hàng năm.
Học sinh tham gia chương trình du học hè được học tập & trải nghiệm cuộc 
sống Úc trong 2 - 3 tuần.



TRƯỜNG ANH NGỮ
NORTH SYDNEY ENGLISH COLLEGE

North Sydney English College là một trong những trường Anh 
ngữ hàng đầu tại Sydney với 30 năm kinh nghiệm, chuyên cung 
cấp các chương trình luyện thi IELTS, du học hè, rèn luyện tiếng 
Anh cho học sinh nhiều lứa tuổi.

NSEC nằm giữa khu vực trung tâm Sydney (Sydney CBD) và rất 
gần với Ga Town Hall.

Trường North Sydney English College

Ga Town Hall Trung tâm Sydney (Sydney CBD)
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Với phương châm tạo nên một môi trường học tập an toàn, hỗ 
trợ học sinh một cách toàn diện, North Sydney English College 
được trang bị những trang thiết bị học tập hiện đại nhất:

Phòng học tiện nghi, có điều hòa.
Các khu vực Thư viện, Phòng máy tính và Phòng sinh hoạt 
chung phục vụ nhu cầu học tập.
Giáo viên, Nhân viên trong trường luôn sẵn sàng hỗ trợ học 
sinh trong mọi tình huống.

TRƯỜNG ANH NGỮ
NORTH SYDNEY ENGLISH COLLEGE

Giáo viên, Nhân viên trường NSEC Một góc phòng sinh hoạt chung

Lớp học tại NSCE
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Lễ trao chứng nhận hoàn thành khóa học

Trao chứng nhận cho học sinh xuất sắc 
trong tháng

Buổi định hướng (orientation)

Học sinh chia tay nhau khi khóa học kết thúc

Du học hè tại Sydney cùng Annalink OSHCstudents, học sinh được 
trải nghiệm sống cùng người bản xứ tại mô hình nhà homestay. Ở 
đây các em không chỉ tăng thêm vốn tiếng Anh qua giao tiếp hàng 
ngày mà còn được tiếp cận với môi trường sống “rất Úc” với những 
nét văn hóa đặc trưng của con người thân thiện nơi đây.

Trò chuyện hàng ngày với gia đình chủ giúp học sinh cải thiện kỹ năng giao tiếp.

Chủ nhà homestay được cấp giấy phép 
của chính phủ. Phòng ở của học sinh đảm bảo đáp ứng nhu cầu sinh hoạt Chủ nhà thân thiện, sẵn sàng giúp đỡ học sinh.
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Học sinh trải nghiệm văn hóa người bản xứ 
thông qua các bữa ăn với chủ nhà.HOMESTAY



HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Ga Town Hall 

Tham quan thủ đô Canberra

Hoạt động trên biển Bondi

Tham quan Sydney Opera HouseTham quan Bảo tàng tượng sáp

Tham quan trường Đại học Sydney
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Một trong những hoạt động ngoại khóa được yêu thích nhất của 
NSCE là tham quan Vườn thú Taronga, tại đây học sinh được 
thỏa sức trải nghiệm thiên nhiên hoang dã Úc thông qua các 
chương trình biểu diễn độc đáo.

Học sinh được tham gia Tổ chức tiệc BBQ ngoài trời cùng chủ 
nhà Homestay và các bạn quốc tế chắc chắn sẽ để lại nhiều ấn 
tượng khó quên.

HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

Tham quan vườn thú Taronga

Tiệc BBQ cùng chủ nhà Homestay
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Lớp tiếng Anh: thời lượng 3 tiếng/buổi (8h30 - 11h30)
Hoạt động ngoại khóa : sau giờ học , Thứ 7 học sinh tham gia hoạt động ngoại khóa cả ngày 
cùng các bạn học quốc tế.
Sau giờ ngoại khóa, học sinh trải nghiệm văn hóa Úc và nâng cao kỹ năng giao tiếp tiếng Anh tại Homestay.

Học sinh nhận chứng nhận hoàn thành khóa học

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC

Annalink OSHCstudents là đối tác độc quyền cung cấp Study Tour của The Education Group tại Việt Nam.
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Học sinh tham gia lớp tiếng Anh 3 tiếng mỗi ngày.
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TUẦN 1

8:30AM - 11:30AM
Lớp tiếng Anh

Tham gia buổi 
định hướng

8:30AM - 11:30AM
Lớp tiếng Anh

8:30AM - 11:30AM
Lớp tiếng Anh

12:00PM - 14:30PM
Hoạt động tại 

biển Bondi

Sau 14:30PM
Nghỉ ngơi, giao 

lưu tại 
Homestay

Sau 14:30PM
Tham quan 

vườn Bách thảo 
Hoàng gia

Sau 14:30PM
Nghỉ ngơi, giao 

lưu tại 
Homestay

Sau 14:30PM

Nghỉ ngơi, giao 
lưu tại 

Homestay

Sau 14:30PM
Nghỉ ngơi, giao 

lưu tại 
Homestay

12:00PM - 14:30PM
Tham quan nhà 

hát Opera 
Sydney

12:00PM - 14:30PM
Rock Historic 

Tour

12:00PM - 14:30PM
Tham quan Bảo 
tàng tiền tệ Úc

12:00PM - 14:30PM
Tham quan 

Tháp Sydney

8:30AM - 11:30AM
Lớp tiếng Anh

8:30AM - 11:30AM
Lớp tiếng AnhTới Sydney

Hoạt động cả ngày
Tham quan 

vườn thú 
Taronga

TUẦN 2

Về Việt NamTham quan 
tự do

Tham gia 
hoạt động 
cùng gia 

đình chủ nhà

8:30AM - 11:30AM
Lớp tiếng Anh

8:30AM - 11:30AM
Lớp tiếng Anh

Sau 14:30PM
Nghỉ ngơi, giao 

lưu tại 
Homestay

Sau 14:30PM
Nghỉ ngơi, giao 

lưu tại 
Homestay

Sau 14:30PM

Nghỉ ngơi, giao 
lưu tại 

Homestay

Sau 14:30PM
Nghỉ ngơi, giao 

lưu tại 
Homestay

12:00PM - 14:30PM
Tham quan 

trường Đại học 
Sydney

12:00PM - 14:30PM
Tham quan 
Thủy cung 

Sydney

12:00PM - 14:30PM
Tham quan Bảo 
tàng tượng sáp

12:00PM - 14:30PM
Tham gia hội 

thao & Tiệc BBQ

8:30AM - 11:30AM
Lớp tiếng Anh

8:30AM - 11:30AM
Lớp tiếng Anh

Hoạt động cả ngày
Tham quan 

thủ đô Canberra



CHI PHÍ THAM GIA CHƯƠNG TRÌNH DU HỌC HÈ 2019:

91.800.000VNĐ 

Để đăng ký tham gia chương trình, vui lòng liên hệ với chúng tôi:

Phòng chăm sóc khách hàng khu vực miền Bắc:
Email: marketing.hn@annalink.com/phuong.dang@annalink.com
Điện thoại: 024 6253 3025

Phòng chăm sóc khách hàng khu vực miền Nam:
Email: marketing@annalink.com/phuong.tran@annalink.com
Điện thoại: 028 321 8005

Hoặc truy cập website: www.oshcstudents.com.au/www.annalink.com

CHI PHÍ THAM GIA ĐÃ BAO GỒM:

Phí nhập học
Lớp tiếng Anh (3 tiếng/ngày)
Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học
Lễ tốt nghiệp cuối khóa học
Vé tham quan các địa điểm trong chương trình
Phí sắp xếp nhà ở
Nhà ở theo thời gian học
Bữa sáng và tối tại nhà, bổ sung bữa trưa những ngày ko có hoạt động ngoại 
khóa
Bữa trưa 5 ngày học tại trường
Vé máy bay
Đưa đón sân bay ngày đến và về
Thẻ phương tiện công cộng
Bảo hiểm du lịch cho cả chuyến đi
ĐẶC BIỆT: Tặng sim Vodafone tài khoản 40AUD (nghe gọi, 17Gb Data 3/4G)

CHI PHÍ THAM GIA KHÔNG BAO GỒM:

Thủ tục xin cấp thị thực. 
Dịch thuật các tài liệu phục vụ xin cấp thị thực
Các chi phí cá nhân khác.


