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VỀ TRUNG TÂM ANH NGỮ LAMASTER

Trung tâm Anh ngữ LAMASTER (được biết đến với tên gọi thân mật: Trung tâm “Tiếng 
Anh Thầy Lâm”) do Thạc sỹ Nguyễn Ngọc Lâm, giảng viên chuyên Tiếng Anh, Trưởng bộ 
môn Tiếng Anh chuyên ngành Du lịch, nguyên Phó trưởng Khoa Tiếng Anh chuyên ngành, 
Trường Đại học Hà Nội với gần 20 năm kinh nghiệm giảng dạy trong nước và quốc tế 
thành lập.

Bên cạnh hoạt động giảng dạy Tiếng Anh, Trung tâm Anh ngữ LAMASTER còn là một 
địa chỉ uy tín tổ chức các chương trình Trại hè Quốc tế với nhiều chương trình phong phú, 
mới lạ và hấp dẫn. Các hoạt động du lịch, trại hè Quốc tế do Trung tâm Anh ngữ 
LAMASTER tổ chức đã được Tổng cục Du lịch – Bộ Văn hóa, Thể thao & Du lịch thẩm định 
và cấp giấy phép hoạt động số 01-1200/2018.

Trong nhiều năm qua, Trung tâm Anh ngữ LAMASTER nhiều lần được truyền thông lựa 
chọn và nhắc đến như một cơ sở đào tạo và tổ chức các chương trình Trại hè uy tín (Xem 
tham khảo các phóng sự truyền hình & các bài viết báo chí về hoạt động Trại hè Quốc tế 
của Trung tâm tại website: www.lamaster.vn)

Lamaster
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VỀ TRƯỞNG ĐOÀN:

Thầy Nguyễn Ngọc Lâm
Giám đốc Trung tâm Anh ngữ LAMASTER

Lamaster
The Inspi rer

Tốt nghiệp chuyên ngành Tiếng Anh, ĐH Ngoại ngữ Hà Nội (2000)

Thạc sỹ Quản trị Kinh doanh, ĐH La Trobe, Australia (2009)

Giảng viên tiếng Anh, ĐH Hà Nội (2000-2018)

Giảng viên bộ môn Du lịch Quốc tế, ĐH Hà Nội (2004-2005)

Giảng viên tiếng Anh, ĐH Cassino, Italia (2014)

Phó trưởng Khoa tiếng Anh chuyên ngành, ĐH Hà Nội (2010-2018)

Hướng dẫn viên Du lịch Quốc tế (2015-2019)

Kinh nghiệm Du lịch 55 nước trên Thế giới
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HOẠT ĐỘNG TẠI TRẠI HÈHOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓALỚP TIẾNG ANH

Học tiếng Anh
3 tiếng/ngày tại
Hội đồng Anh 

Tham gia các hoạt động
ngoại khóa, kỹ năng mềm

và hoạt động thể thao bơi lội

Tham quan các điểm du lịch
nổi tiếng tại Singapore

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ

Biểu tượng Singapore - Merlion Park

Công viên vui chơi Universal Studio Vườn thú đêm Singapore - Night Safari

Kỳ quan kiến trúc JEWEL CHANGI
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NHỮNG GIÁ TRỊ HỌC SINH NHẬN ĐƯỢC

Kỹ năng tiếng Anh được cải thiện thông qua việc học tập,
tương tác với giáo viên & bạn bè.

Phát triển đa dạng các kỹ năng qua trải nghiệm thực tế tại lớp học
và hoạt động ngoại khóa

Được tham quan thực tế & nắm thông tin, lịch sử của các địa điểm nổi 
tiếng tại Singapore.

Được trường cấp chứng nhận hoàn thành khóa học, đây là một điểm cộng 
để học sinh được xét visa du học dài hạn tại các nước.

Có thêm nhiều mối quan hệ mới sau chuyến đi: những người bạn mới, 
các thầy cô dẫn đoàn.

Thành thạo & tự tin sử dụng các phương tiện công cộng khi ra nước 
ngoài.
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30.500.000 đồng/học sinh
CHI PHÍ TRỌN GÓI

DỊCH VỤ BAO GỒM TRONG CHI PHÍ

DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM

Phí làm hộ chiếu & các chi phí cá nhân.

Vé máy bay Quốc tế khứ hồi, bảo hiểm Du lịch mức cao nhất của Bảo Việt, học 
phí, giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, vé tham quan các địa điểm trong 

chương trình, nơi ở, 3 bữa ăn/ngày, vận chuyển đi lại.
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HỘI ĐỒNG ANH SINGAPORE - BRITISH COUNCIL SINGAPORE

Vị trí tại trung tâm, mang lại cho học sinh môi trường học đẳng cấp và
những trải nghiệm tiện nghi, hiện đại nhất.

NƠI HỌC TIẾNG ANH
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KHU VỰC NƠI Ở CỦA HỌC SINH

D-Resort 4 sao

D-Resort 4 sao

D’resort @ Downtown East được bao quanh bởi công viên Pasir Ris tươi đẹp.  Nơi 
đây là tổ hợp với đầy đủ tiện ích từ Foodcourt, trung tâm thương mại, siêu  thị, 
khu vui chơi... và đặc biệt là công viên nước lớn nhất Đông Nam Á - WildWildWet.

Mỗi phòng đều được trang bị TV màn hình phẳng, tủ lạnh, máy lạnh... Các phòng 
được trang bị phòng tắm riêng với vòi sen tắm đứng, máy sấy tóc...

Học sinh sẽ được ở phòng tiêu chuẩn: 4 người/phòng.
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Độ tuổi: 7 - 17 tuổi
Lịch trình & thứ tự các hoạt động trong tuần có thể thay đổi 
phụ thuộc vào thời tiết & các điều kiện khách quan khác.

CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT
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ĐIỀU KHOẢN & CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Đặt cọc khi đăng kí: 6.000.000 đồng/học sinh (KHÔNG hoàn lại)

ĐIỀU KHOẢN & CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

1. ĐĂNG KÝ/ĐẶT CỌC

2. CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

Hoàn thành chi phí trọn gói (sau khi đã trừ phí đặt cọc) trong vòng 45 ngày (tính cả nghỉ lễ, cuối 
tuần) trước ngày khởi hành. 

Hoàn thành 100% chi phí nếu đăng ký trước ngày khởi hành 30 ngày (tính cả nghỉ lễ, cuối tuần).
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Điện thoại: 096 224 5050 -  091 331 9804

TRUNG TÂM ANH NGỮ LAMASTER

Địa chỉ: Tầng 2, Tòa T7, Times City, 458 Minh Khai, Hà Nội

Email: admin@lamaster.vn

Website: www.lamaster.vn

Facebook: Tiếng Anh Thầy Lâm
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