
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   

 

  

  

IDC VIETNAM tự hào là đơn vị đồng hành và liên kết với tổ chức Royal International tại 

Washington – Mỹ, tổ chức các tour du học hè trong hơn 8 năm qua. Và các chuyến du học ngắn hạn 

này chính là cơ hội để các em trau dồi, nâng cao thêm kỹ năng giao tiếp Anh ngữ, giao lưu cùng bạn 

bè quốc tế, tham quan, tìm hiểu các trường đại học hàng đầu như UCLA, ,.... trải nghiệm nền văn 

hóa đa dạng với gia đình bản xứ Mỹ; đồng thời, khám phá và vui chơi tại các khu vui chơi giải trí nổi 

tiếng như: Disneyland,Universal Studio, Hollywood,……Sau chuyến đi, các em sẽ tăng thêm sự tự 

tin, năng động hơn và được cấp chứng nhận tham gia chương trình – đây được xem là bước tiến 

quan trọng cho hành trang du học trong tương lai. 

➢ Phí chương trình: 129.000.000 VNĐ 

Phí trên đã bao gồm: phí đăng ký chương trình, phí tham 

quan, lệ phí xin visa, vé máy bay, di chuyển, bảo hiểm, 

khách sạn, ăn uống, IDC leader. 

Chi phí chưa bao gồm: các chi phí cá nhân khác 

➢ Phí đặt cọc chương trình: 20.000.000 VNĐ 

➔ HOTLINE: 0903 375 111/ 0938 960 550/ 0938 399 550 

IDC VIETNAM – 180 NGUYỄN ĐÌNH CHÍNH, P.11, Q. PHÚ NHUẬN,HCMC 



 
 

THỜI GIAN NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

NGÀY 1, 2  
 

Khởi hành đến Los Angeles, check in khách sạn và nghỉ ngơi 

Tham quan Bolsa - Little Sai Gon 

NGÀY 3 

 

8.30 – 12.00 

13.00 – 19.00 

Học tiếng Anh ESL theo chủ đề 

Tham quan Hollywood: nhà hát Man’s Chinese, nhà hát Kodak, Beverly 

Hills, đường Rodeo, Đài quan sát Griffith 

NGÀY 4 

 

8.30 – 12.00 

13.00 – 19.00 

Học tiếng Anh ESL theo chủ đề 

Các hoạt động ngoài trời trên bãi biển: Bóng chuyền, bóng rổ ,Team building 

NGÀY 5 

 
8.30 – 12.00 

13.00 – 19.00 

Học tiếng Anh ESL theo chủ đề 

Tham quan trường đại học UCLA- Top 19  trườn đại học hàng đầu của Mỹ 

Vui chơi trên bãi biển đẹp nhật nước Mỹ - Santa Monica 

NGÀY 6 

 

8.30 – 12.00 

13.00 – 19.00 

Học tiếng Anh ESL theo chủ đề 

Tham quan Bảo tàng Grey ở L.A, và mua sắm tại đường Olvera 

NGÀY 7 

 

8.30 – 12.00 

13.00 – 19.00 

Học tiếng Anh ESL theo chủ đề 

Tham quan cả ngày tại Los Angeles và tìm hiểu về Lịch sử hình thành – 

phát triển thành phố L.A 

NGÀY 8 

 
8.30 – 20.00 

Tham quan cả ngày tại San Diego – thành phố lớn thứ 3 ở California: La Jolla 

Cove, thành phố cổ San Diego, See Port Village, Sea World 

NGÀY 9 8.30 – 20.00 Tham gia vui chơi cả ngày tại khu vui chơi giải trí tại Disneyland 

NGÀY 10 

 
8.30 – 20.00 

Học tiếng Anh theo chủ đề - nhận chứng chỉ tốt nghiệp  

Shopping tại Outlet lớn nhất California 

 

NGÀY 11 
8.30 – 20.00 

Tham quan Universal Studio – kinh đô điện ảnh thế giới 

Xem show biểu diễn và trải nghiệm công nghệ sản xuất phim hàng đầu thế giới 

 

NGÀY 12 
8.30 – 20.00 

Tham quan nông trại trái cây – Farm Tour, thu hoạch Táo, Sơri,…. 

Trải nghiệm cuộc sống đồng quê, hòa mình vào thiên nhiên tại Mỹ 

NGÀY 13 

 

8.30 – 12.00 

13.00 – 21.00 

Tham quan Long Beach - Aquarium World 

Tổ chức lửa trại – tiệc kết thúc khóa học – BBQ party 

NGÀY 14, 15 

 
 

Khởi hành về Việt Nam – Về đến Việt Nam  

Kết thúc chuyến đi đầy ý nghĩa và bổ ích này 

  


