CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP VÀ THAM QUAN
TẠI VƯƠNG QUỐC ANH
22/07/2016 - 29/07/2016
Chương trình 1:

Học tập

38.500.000vnd

Đã bao gồm:
•

Chi phí tham gia chương trình học tại trường đại học Northampton, một trong 50 trường đại
học đứng đầu của Vương quốc Anh (theo bình chọn của tạp chí Guardian University Guide
2015)

•

Ăn trưa tại trường trong những ngày học.

•

Chứng chỉ hoàn thành khóa học do trường Kinh doanh Northampton, thuộc trường Đại học
Northampton cấp.

Không bao gồm:
•

Vé máy bay, lệ phí visa, hộ chiếu

•

Bảo hiểm du lịch toàn cầu. Bảo hiểm y tế tại Anh

•

Xe đưa đón, khách sạn, ăn trưa, ăn tối tại Northampton và London

•

Vé tham quan các địa điểm nổi tiếng tại London, Đại học Oxford và các địa điểm lân cận.

•

Tiền giặt là, điện thoại, chi phí phát sinh trong phòng, trong khách sạn,

•

Phụ phí phát sinh cho Lệ phí sân bay + Thuế hàng không + Phụ phí xăng dầu (nếu có, kèm theo
Công văn của Hàng không).

Chương trình 2:

Học tập & Tham quan

67.500.000vnd

Đã bao gồm:
•

Chi phí tham gia chương trình học tại trường đại học Northampton, một trong 50 trường đại
học đứng đầu của Vương quốc Anh (theo bình chọn của tạp chí Guardian University Guide
2015)

•

Chứng chỉ hoàn thành khóa học do trường Kinh doanh Northampton, thuộc trường Đại học
Northampton cấp.

•

Xe đưa đón, khách sạn, ăn trưa, ăn tối tại Northampton và London

•

Bảo hiểm y tế tại Anh

•

Vé tham quan các địa điểm nổi tiếng tại London, Đại học Oxford và các địa điểm lân cận.

Không bao gồm:
•

Vé máy bay, lệ phí visa, hộ chiếu

•

Bảo hiểm du lịch toàn cầu

•

Tiền giặt là, điện thoại

•

Chi phí phát sinh trong phòng, trong khách sạn

•

Phụ phí phát sinh cho Lệ phí sân bay + Thuế hàng không + Phụ phí xăng dầu (nếu có, kèm
theo Công văn của Hàng không).

Hạn chót đăng ký:

02/07/2016

Lệ phí đăng ký tham gia chương trình:
(không hoàn lại, phí này sẽ được trả cho trường
Northampton để phát hành thư mời)

4.000.000 vnd

Đặt cọc chương trình tham quan:
6.000.000vnd
(hoàn lại nếu không xin được visa – đảm bảo đạt visa lên đến 95%)
Phần phí còn lại sẽ thanh tóan khi nhận được visa.
Chúng tôi sẽ thông báo với trường Đại học Northamton và các cơ quan hữu quan để hủy visa nếu
học viên không thanh toán đủ các khoản phí sau khi đã được cấp visa và không chịu trách nhiệm về
các việc thanh toán chậm trễ này.

Các điều kiện của chương trình
1.

Tiền Đặt cọc khi tham gia chương trình sẽ không được hoàn lại khi:
o Học viên tự ý hủy hoặc thay đổi lịch trình mà không thông báo hoặc báo trước ngày đi
dưới 10 ngày.
o Không thanh toán số tiền phí còn lại ngay sau khi được chấp nhận Visa theo quy định.
o Không được nhập cảnh vào Vương Quốc Anh do viên chức của Sở di trú tại Anh quyết
định (do những yếu tố chủ quan của người tham gia có thể tham khảo thêm thông tin về
các trường hợp được cấp Visa nhưng không được nhập cảnh vào Anh).
o Tự ý hủy đăng ký khi đã được chấp thuận VISA.
2.

Trường hợp hủy đăng ký do không được cấp Visa hoặc do những trường hợp bất khả
kháng, học viên sẽ hoàn lại phí đặt cọc cho chương trình tham quan, nhưng không được
hoàn lại phí phát hành thư mời của trường đại học Northampton.

BẢN ĐĂNG KÝ THAM DỰ HỘI THẢO

Đổi mới Kinh doanh
Lợi thế Cạnh tranh trong Thách thức Toàn cầu hóa
Tháng 07 - 2016
Họ và tên đầy đủ: ……………………………………………………………………………………
Giới tính: ……………….……………………………………………………………………………
Ngày/tháng/năm sinh: ………………………………………………………………………………
Quốc tịch: ……………………………………………………………………………………………
Số Hộ chiếu: …………………………………………………………………………………………
Ngày đến Vương quốc Anh: ……………………………………………………………………….
Ngày rời Vương Quốc Anh: ……………………………………………………………………….

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là thật. Tôi hiểu rằng trường Đại học Northamton, Vương
Quốc Anh sẽ thông báo với các cơ quan chức năng để hủy visa của tôi (kể cả khi visa đã được cấp)
nếu tôi không hoàn thành đủ các nghĩa vụ về tài chính để tham gia chương trình và không tham gia
đúng lịch trình đã đăng ký.

______________________________

_______________________________

Chữ ký người đăng ký

Ngày/tháng/năm

(ký và ghi rõ họ tên)

Thông tin chi tiết về chương trình xin liên hệ:
Tại Hà Nội:

KHOA QUỐC TẾ - TRƯỜNG ĐẠI HỌC ĐẠI NAM
56 Vũ Trọng Phụng, Thanh Xuân, Hà Nội
Tel: 04 3557 9616
Hotline: 090 343 7474
Email: dieumai@gmail.com
Web: www.is-dnu.edu.vn

Tại TP. Hồ Chí Minh:

VIỆN QUẢN TRỊ VÀ TÀI CHÍNH (IFA)
60 Nguyễn Văn Thủ, Phường Đa kao, Quận 1, TP.HCM
Tel: 08. 668 37 320 - Fax: 08. 39103041
Hotline: 0942 99 39 79
Email: nhannt@ifa.edu.vn
Web: www.ifa.edu.vn

CHƯƠNG TRÌNH HỌC TẬP VÀ THAM QUAN
Ngày 1 :
Ngày 2 :

Khởi hành từ Hà Nội hoặc TP. Hồ Chí Minh
Đến sân bay Quốc tế London Heathrow
đón sân bay, làm thủ tục nhận phòng KS tại Northampton, Holiday Inn
Ăn tối, Tự do.

Ngày 3 :

8.00
9.00 - 16.30
18.30
8.00
9.00 - 16.30

Ngày 4:

Ngày 5:

18.30
8.00
9.00
11.45
13.00
15.00
17.00
18.30
19.00

Ngày 6:

Ngày 7:

Ngày 8:

8.00:
9.00:
9.30:
10.30:
11.15:
12.30:
14.00
16.00:
19.00
8.00
9.00
12.00
13.30
15.30
17.30
19.00
6.30:
8.00:
11.15:

Ăn sáng
Seminar
Ăn tối, Tự do
Ăn sáng
Seminar
Lễ phát chứng chỉ
Ăn tối, Tự do
Ăn sáng
Trả phòng KS
Đi tham quan Lâu đài Coventry
Conventry – Bicestor
Ăn trưa tại nhà hàng quốc tế, thực đơn bò
Mua sắm tại Bicestor (với thẻ giảm VIP)
Bicestor - London,
Xe đón đi ăn tối
Ăn tối tại nhà hàng Thái lan (thực đơn 4 món.bánh mỳ)
Tự do, nghỉ ngơi tại Khách sạn Holiday Inn London West
Ăn sáng
Xe đón tham quan.
Westminster Abbey
St. Paul’s Cathedral
Buckingham Palace and Changing of the Guard
Ăn trưa tại nhà hàng quốc tế, thực đơn 3 món (thịt lợn)
Household Cavalry Museum
Blenheim Palace (Park & Garden)
Ăn tối tại nhà hàng Trung quốc Joy King Lau
Ăn sáng
Xe đón đi tham quan Đại học Oxford
Ăn trưa tại nhà hàng quốc tế, thực đơn cá
Oxford – London
The Tower of London & Crown Jewels
Chụp ảnh Big Ben, Trafalgar Square, Tower Bridge,
10 downing Street, Houses of Parliament
Ăn tối tại nhà hàng Quê Việt
Ăn sáng, trả phòng
Xe đón ra sân bay
Trở về Việt Nam.

