
 
 

I/ Đối tượng tham gia:   

- Mọi đối tượng học sinh từ 12 tuổi đến 17 tuổi  

- Có đủ sức khỏe tham gia chương trình 

- Học sinh sẽ được kiểm tra Anh văn tại Mỹ để xếp lớp phù hợp với trình độ, lứa tuổi. 

 

II/ Thời hạn đăng ký: Bắt đầu từ ngày: 12/12/2014 

- Đăng ký sớm nhận được nhiều ưu đãi.  

- Hạn chót đăng ký là 01/04/2015. 

 

III/ Lịch khởi hành và ngày trở về Việt Nam: 

- Ngày khởi hành               :   28/6/2015 

- Ngày về                         :  18/7/2015  

- Lịch bay không thay đổi trừ trường hợp các hãng hàng không thay đổi chuyến bay.  

 

IV/ Hồ sơ đăng ký : 

- Phiếu đăng ký đã điền đầy đủ thông tin  

- 02 ảnh 5x5 

- Hộ chiếu photo: (còn hạn ít nhất 06 tháng) 

- CMND và hộ khẩu (photo) 

- Phí đăng ký + Đặt cọc: 10.000.000 (mười triệu Việt nam đồng). Số tiền này sẽ được khấu trừ vào 

chi phí trọn gói.Trong đó bao gồm phí đăng ký: 6.000.000 đồng không hoàn lại trong bất kỳ 

trường hợp nào. Phí đặt cọc: 4.000.000 đồng sẽ trả lại khi không xin được Visa vào Mỹ 

- Cha mẹ và học sinh đọc kỹ nội quy, cam kết và ký tên. 

 

V/ Ưu đãi Đặc biệt ( ĐB) và ưu đãi Thông thường ( TT) & Lì xì mừng Xuân Ất Mùi 

1. Ưu đãi đặc biệt ( ĐB): Dành cho học sinh đăng ký sớm dự kiến: 

- Trước ngày 01/02/2015: ưu đãi 6.000.000 đ 

- Trước ngày 01/03/2015: ưu đãi 4.000.000 đ 

- Trước ngày 15/03/2015: ưu đãi 2.000.000 đ 

*  Thể lệ ưu đãi (ĐB):  

- Học sinh đăng ký sớm sẽ được hưởng ưu đãi (ĐB) cộng ưu đãi (TT). 

- Ưu đãi (ĐB) có thể kết thúc sớm hơn dự kiến.  

 

2. Ưu đãi thông thường (TT): 

- Đăng ký cùng nhau: mỗi học sinh được nhận ưu đãi 2.000.000 đ 

- Học sinh đã tham gia Du Học Hè Singapore – LION ISLAND được ưu đãi 3.000.000 đồng 



* Thể lệ chương trình ưu đãi (TT): Không thời hạn 

- Xác nhận ưu đãi có hiệu lực từ khi học sinh đã đóng tiền đặt cọc.  

- Nếu học sinh đạt tiêu chuẩn nhiều dạng ưu đãi (TT) thì học sinh sẽ được nhận duy nhất 01 suất ưu 

đãi cao nhất.  

- Học sinh sẽ được nhận tiền ưu đãi (TT)  khi đã thanh toán đầy đủ chi phí trọn gói đúng hạn ngày 

24/4/2015 

- Nhóm đăng ký cần có bằng chứng xác nhận mối quan hệ: sổ hộ khẩu, giấy khai sinh, thẻ học sinh, 

xác nhận của trường, cơ quan làm việc của phụ huynh hay xác nhận của xã, phường hoặc các giấy 

tờ chứng minh khác. 

- Tiền ưu đãi (TT) sẽ chỉ được khấu trừ sau khi học sinh đã xuất trình các giấy tờ chứng minh hợp 

lệ, minh bạch, bằng bản sao công chứng hoặc photo kèm bản gốc đối chiếu xong trả lại bản gốc. 

Mọi giấy tờ không rõ, không logic, …vv sẽ không nhận được ưu đãi. 

 

3. Lì xì mừng Xuân Ất Mùi 

Mừng Xuân ẤT MÙI, Du học hè Mỹ - VICTORY Lì Xì Tết trị giá 6.000.000 đồng cho tất cả 

các học sinh đăng ký tham gia chương trình trong thời gian từ 24/02/2015 đến 16/03/2015. 

 
 

 

VI/ Giá tiền trọn gói đã bao gồm tất cả các chi phí cho 3 tuần: 119.000.000 Việt Nam đồng: 

1. Vé máy bay khứ hồi Việt Nam – Los Angeles – Việt Nam 

2. Phí đăng ký và học phí của khoá học Anh văn cùng tài liệu, giấy, bút viết. Cấp chứng nhận Anh 

ngữ khi học sinh hoàn tất khoá học. 

3. Phí xe đưa đón trong suốt hành trình (xe buýt, tàu điện, taxi, …).  

4. Phí ăn ở tại Ký túc xá trường California State University, khách sạn trong hành trình: 

- Sinh hoạt, ở, sử dụng các thiết bị trong khuôn viên ký túc xá và khách sạn 3 đến 4 sao. 

- 3 bữa ăn chính hàng ngày. Các em sẽ được trải nghiệm các món ẩm thực Mỹ.  

- Các bữa ăn thêm sau 21h30 tối đến 23h hàng ngày như: mỳ tôm, phở, cháo ăn liền..vv 

- Đồ uống hoa quả tươi, nước khoáng hoặc đồ hộp theo sở thích trong từng bữa ăn. 

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

- Các loại trái cây tươi phục vụ vào các buổi tối hàng ngày: Táo, Dưa hấu.vv  

- Dọn phòng: 2 ngày/1 lần. Giặt quần áo 3 ngày/1 lần.  



- Liên hoan kem hàng tuần. 

5. Tiệc liên hoan: 1 bữa tiệc chào mừng và 1 bữa tiệc chia tay tại trường 

6. Vé thăm quan và phí khu vui chơi, dã ngoại, xem phim: (theo lịch trình chi tiết) 

- Toàn bộ phí vé thăm quan của tất cả các khu vui chơi, điểm du lịch, ấn tượng nổi tiếng, lớn nhất ở 

California: Universal Studios, khu vui chơi cảm giác mạnh 6 Flags, Hollywood, …vv. 

- Khám phá nhiều thành phố lớn nổi tiếng nhất của Bờ Tây nước Mỹ: Los Angeles, Las Vegas, 

San Diego, San Francisco. 

- Chiêm ngưỡng nhiều danh thắng cảnh, công trình, kỳ quan thiên nhiên nổi tiếng nước Mỹ và Thế 

giới: Grand Canyon, Cầu Cổng vàng - Golden Gate Bridge, Thung lũng Silicon, đập thủy 

điện Hoover Dam, Sa mạc Mojave,  nhà máy sản xuất socola - Ethel M Chocolate, tàu vũ 

trụ, con thoi Endeavour, Thế giới Đại dương Monterey..vv 

- Nhiều hoạt động dã ngoại, thể thao đặc sắc, vui chơi cắm trại, bơi tại bãi biển nổi tiếng Thế giới – 

Venice Beach, bãi biển  Bờ biển Laguna, New Port ..vv  . 

- Thăm quan, mua sắm tại nhiều Shopping lớn như: Citadel Outlet Malls, Tanger Outlet 

Centre… 

7. Hướng dẫn, hỗ trợ học sinh trong suốt hành trình:  

- An toàn và sự quan tâm đến học sinh hàng ngày là yếu tố quan trọng nhất trong các tiêu chuẩn của 

giáo dục. Chương trình luôn có người Việt Nam dẫn đoàn và các thầy cô giáo bản xứ kinh nghiệm 

chăm sóc, hỗ trợ học sinh trong hành trình.  

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

- Người dẫn đoàn nhận giữ hộ học sinh tiền, vật dụng đắt tiền, đồ trang sức…vv  

- Cung cấp thông tin và hướng dẫn, giải đáp khi học sinh và phụ huynh cần.  

- Các hình ảnh và thông tin toàn đoàn sẽ được cập nhật 2 ngày/1 lần trên: http://duhoctoancau.com/    

8. Bảo hiểm và Y tế: An toàn là ưu tiên hàng đầu cho học sinh  

- Học sinh sẽ được mua bảo hiểm đi du lịch nước ngoài cao cấp nhất hạng C của Bảo hiểm Bảo 

Việt đã bao gồm cả Bảo Hiểm Y tế: khám chữa bệnh, thuốc.. vv  

- Trong trường hợp học sinh đang tham gia chương trình bị ốm sẽ được người dẫn đoàn đưa đi 

khám tại các bệnh viện lớn, hiện đại gần nhất. 

- Đoàn sẽ tạm ứng trước tiền khám bệnh cho học sinh và phụ huynh có trách nhiệm thanh toán ngay 

sau khi đi khám. Khi toàn đoàn về Việt Nam, người dẫn đoàn sẽ liên hệ với Công ty Bảo Hiểm để 

lấy lại tiền Bảo Hiểm Y tế cho học sinh theo quy định (không bao gồm tiền xe đi lại khám bệnh).  

- Đoàn trang bị nhiều loại thuốc thông thường: Thuốc bổ, thuốc cảm cúm, đau bụng …vv. 

- Bệnh Viện tiêu biểu áp dụng Bảo hiểm này: tại Los Angeles: Kindred Hospital Los Angeles, 

Centinela Hospital Medical Centre.  

9. Quà lưu niệm:  

- Tặng ba lô và áo phông đồng phục thời trang sau khi đăng ký. 

- Tặng mũ Du Học Hè và thẻ Du Học Hè tại sân bay Việt Nam vào ngày khởi hành. 

- Tặng 01 quà lưu niệm biểu tượng của Mỹ 

- Tặng 01 đĩa CD hình ảnh kỷ niệm cho mỗi học sinh. 

- Tặng quà cho các học sinh có ngày Sinh nhật trong hành trình 

10. Chi phí trên chưa bao gồm:  

- Lệ phí xin visa Mỹ khoảng 160USD/1 lần, theo quy định của Đại sứ quán. 

- Các chi phí mua sắm cá nhân. 

 

VII/ Giới thiệu về Trường học Anh Văn: Royal Language Traning 

http://duhoctoancau.com/


- Royal Language Traning là trường chuyên dạy ngôn ngữ chất lượng tốt, có uy tín từ năm 1987. 

Trường chuyên về tổ chức các khóa học Anh văn cho học sinh Quốc tế.  

- Các chương trình ngôn ngữ sẽ được kết hợp các khóa học tiếng Anh đàm thoại với các hoạt động 

văn hóa thú vị và du ngoạn qua nhiều thành phố nổi tiếng của Mỹ. 

- Tất cả giáo viên của trường đều có trình độ, kinh nghiệm và giấy chứng nhận chất lượng của Cơ 

quan giáo dục Mỹ trong việc giảng dạy ngôn ngữ chuyên nghiệp.  

- Học Anh văn sẽ mở ra một thế giới những cơ hội. Royal Language Traning có thể giúp các em 

học sinh tìm hiểu cách học nghe, nói, đọc, và viết bằng tiếng Anh thành thạo nhanh. 

- Kỹ năng giao tiếp và kỹ năng thuyết trình theo nhóm. 

- Tạo nhiều cơ hội để học sinh tìm hiểu về nền văn hóa Mỹ. 

- Dùng nhiều phương pháp giảng dạy Anh văn phong phú là để kiến thức học sinh phát triển. 

- Những hình thức học tập khoa học, thông qua truyền thông, trình bày, quan sát và phản xạ. 

- Thời gian học 4 giờ/ ngày từ thứ hai đến thứ sáu hàng tuần.  

 

VIII/  Nơi ở và sinh hoạt: 

- Ký túc xá trường California State University: thuận tiện và an toàn. Học sinh sẽ được sinh hoạt, 

ăn, ở cùng các học sinh Quốc tế trong ký túc xá của Trường California State University, nơi 

đem lại cho các em cơ hội trải nghiệm thực tế cuộc sống của sinh viên Mỹ. 

IX/ Hành trình bay và người dẫn đoàn: 

1. Hành trình bay: Đoàn sẽ bay từ Hà Nội và HCM sang sân bay Quốc tế Los Angeles: luôn có 

người dẫn đoàn đón, tiễn, bay cùng học sinh 2 chiều đi và chiều về trong suốt hành trình 3 tuần. 

2. 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 100 km đến 250 km: 500.000 đồng /1 học sinh  

- Quãng đường dài từ 251 km đến 500 km: 1.000.000 đồng/1 học sinh  

- Quãng đường dài từ 501 km đến trên 1000 km: 2.000.000 đồng /1 học sinh  

Lưu ý: Số tiền hỗ trợ đi lại sẽ được trừ dựa trên thông tin hộ khẩu hoặc hộ chiếu của học sinh. 

3. Ký hiệu máy bay, ngày giờ bay, điểm đón tiễn chính xác sẽ được thông báo trước ngày khởi 

hành 10 ngày. 

X/ Lưu ý về hộ chiếu : 

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

- Hộ chiếu của học sinh phải tách hộ chiếu riêng biệt không để chung với Ba Mẹ. 

- Thời gian làm hộ chiếu: 7 - 14 ngày (Không kể thứ Bảy, CN) .  

- Học sinh nên làm hộ chiếu sớm. 

Chúc các em một kỳ nghỉ hè bổ ích và lý thú tại Mỹ !   



 

LỊCH TRÌNH 3 TUẦN TỪ 28/6/2015 – 18/7/2015 

TUẦN 1 Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Sáng 

Đoàn đến Los 

Angeles và di 
chuyển về ký túc xá 

của trường 

California State 

University 

Giới thiệu về trường; 
Kiểm tra xếp lớp. 

Lớp học Anh văn Lớp học Anh văn Lớp học Anh văn Lớp học Anh văn 

 

Cắm trại tại bờ biển 

nổi tiếng Thế giới – 

Venice Beach 

 

 

12h00 – 12h45 Nghỉ trưa 
13h00 – 14h00 Lớp học hội thoại Anh văn 

Chiều Phổ biến nội quy 
Tour Hollywood 

Phố Olivera, Nhà hát 

Man’s Chinese, 
Beverly Hills, Đài 

quan sát Rodeo Dr. 

Griffith  

 

Truy tìm kho báu Mua sắm tại 

Ontario Mills 

Outlet Mall 

 

 

Hoạt động thể thao, 

bơi lội 

Tối 

Dạo phố trung tâm 

Los Angeles 

 

Xem phim Tiệc Disco sôi động 

 

TUẦN 2 Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6   Thứ 7 

Sáng Thăm quan Thành 
phố San Diego lớn 

thứ 2 California: 

Old Town, Balboa 

Park, Down Town 

San Diego, Seaport 

Village, Coronado 

Island and La Jolla 

 

Lớp học Anh văn Lớp học Anh văn Lớp học Anh văn Lớp học Anh văn Lớp học Anh văn 

Vui chơi cả ngày tại 
công viên cảm giác 

mạnh 6-Flags 

(Roller Coaster 

Park) 

 

12h00 – 12h45 Nghỉ trưa 
13h00 – 14h00 Lớp học hội thoại Anh văn 

Chiều 
 

Universal Studios: 

phim trường 

Hollywood, King 

Kong 3D lớn nhất, 

Transformer, 

Waterworld. 

 

Thăm quan Samuel 

Oschin – trung tâm 
tàu vũ trụ và tàu con 

thoi Endeavour 

 

 
 

Hoạt động 

Nationality day 

 

 

Cắm trại, hoạt động 

thể thao tại Bờ biển 

Laguna, New Port 

 

 

Hoạt động thể thao, 

bơi lội 

 

 

Tối Pizza tại trường Hoạt động nhóm 
Mua sắm tại Citadel 

Outlet Malls 

Thể hiện tài năng 

bản thân 

Lễ hội hóa trang. 

Tiệc chia tay trường 
Check-in khách sạn 



 

TUẦN 3 Chủ nhật Thứ 2 Thứ 3 Thứ 4 Thứ 5 Thứ 6 Thứ 7 

Ban ngày 

Rời Los Angeles 

khởi hành đi 

Las Vegas 

 

Khám phá sa mạc 

Mojave. 

 

 

Ăn trưa buffet tại 

Las Vegas 

Thăm Grand 

Canyon kỳ quan 
thiên nhiên của thế 

giới, Skywalk 

 

 
 

Chiêm ngưỡng đập 

Hoover Dam 

 

Thăm nhà máy sản 

xuất Socola –  

Ethel M Chocolate 

Factory &   

Vương quốc xương 

rồng Botanical 

Cactus Garden. 

 
 

Mua sắm tại Tanger 

Outlet Center 

 
 

Đến Santa 

Barbara, 

 
Thành phố Solvang, 

 
Thung lũng Silicon 

 

Thăm quan trường 

ĐH Stanford 

 
Tour thăm thành phố 

San Francisco: 

Fisherman’s Wharf, 

Twin Peaks, Angel 

Island, Nhà thờ Saint 

Mary, Golden Gate 

Bridge… 

 
 

Bán Đảo Monterey 

sinh động: Montreal, 

17- Mile Drive, thế 
giới đại dương 

Monterey 

 

 
 

 

Good bye 

Nước Mỹ  

 

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! 

 

 

Tối 
Thăm quan và nghỉ tại khách sạn 6 đêm tại 

Las Vegas &  San Francisco &  Los Angeles 

 

 Tuỳ theo điều kiện thời tiết, giờ khởi hành hàng ngày sẽ được dẫn đoàn 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. 

        


