
 

 

 

CHƢƠNG TRÌNH DU HỌC HÈ 2017 LONDON – ANH 

HỌC VIỆN NGÔN NGỮ SPRACHCAFFE 

 
Thời gian dự kiến khởi hành: 11/6/2017-24/6/2017  

Địa điểm: Sprachcaffe London, 38 The Mall, Ealing, LONDON W5 TJ, England 

Chi phí chương trình theo đoàn: 2.900 USD/2 tuần 

Độ tuổi : 13-21 tuổi. 

Đoàn gồm 15 - 20 HS đi cùng trưởng đoàn người Việt  

 Chi phí đã bao gồm: 

• Phí ghi danh: 5.000.000VNĐ 

• Vé máy bay khứ hồi 

• Phí nhập cảnh 

• Học phí khoá học tiếng Anh với giáo viên bản  xứ 

• Ở: phòng hai người t i gia đình bản xứ 

• Ăn: 3 bữa ăn tiêu chuẩn hàng ngày 

• Sách vở và Bảo hiểm du lịch 

• Đưa đ n s n bay t i nước ngoài 

• Chi phí đi l i và tham quan vui chơi theo đoàn 

• Các bài kiểm tra trình độ trước và sau kh a  học 

• Chứng chỉ hoàn tất chương trình. 

Chi phí không bao gồm: 

• Chi phí sinh ho t cá nh n. 

Thủ tục ghi danh: 

• Nộp bản photo scan các giấy tờ sau: hộ chiếu c a học sinh  còn h n trên 6 tháng , 

giấy khai sinh học sinh  photo scan bản chính , CMTND c a bố hoặc mẹ học 

sinh, sổ hộ khẩu.  

• Kí hợp đồng với Trung t m Ngôn ngữ và Văn h a Quốc tế, trường Đ i học T n 

Trào. Đ ng phí ghi danh: 5.000.000VND (s  tr  l i khi đ ng học phí, không 

hoàn l i trong mọi trường hợp học sinh tự   h y không tham gia . 

Thủ tục visa: 

• Trung t m Ngôn ngữ và Văn h a Quốc tế s  gửi danh sách các giấy tờ cần chuẩn 

bị để xin visa cho học sinh. 

Chuyển tiền phí chƣơng trình: 

• Toàn bộ phí chương trình phải được đ ng đầy đ  trước khi khởi hành 45 ngày. 

• Phí chương trình phải được chuyển khoản đến tài khoản c a trường Sprachcaffe 

t i Anh hoặc chuyển thông qua Trung t m Ngôn ngữ và Văn h a Quốc tế. 

 

Mọi chi tiết xin liên hệ: 

Trung tâm Ngôn ngữ và Văn hóa Quốc tế, trƣờng Đại học Tân Trào 

Km6, Trung Môn, Yên Sơn, Tuyên Quang 

Điện thoại : 027.3891.696 

Hotline: 0912.639.883/0914.966.689 

Email: cilc.tantrao@gmail.com 

 


