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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)
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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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LỚP TIẾNG ANH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA HOẠT ĐỘNG TẠI CAMPUS

Học tiếng Anh 15 
tiếng/tuần vào các ngày 

Thứ Ba, Thứ Năm, Thứ Sáu, 
Thứ Bảy, Chủ nhật.

(3,5 tiếng/ngày)

Tham quan trong thành 
phố sau các buổi học tiếng 

Anh.
Hoạt động ngoại khóa cả 

ngày vào Thứ Hai & Thứ Tư.

Tham gia các hoạt động tập 
thể như Game show, chơi 

thể thao, xem phim,... trong 
khuôn viên trường vào các 

buổi tối.

Bảo tàng khoa học Du thuyền trên sông Lâu đài Windsor

Thủy cung Brighton Thuyền chiến HMS Bảo tàng Victoria & Albert

MỘT SỐ HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH TRẠI HÈ
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NHỮNG GIÁ TRỊ HỌC SINH NHẬN ĐƯỢC SAU TRẠI HÈ

Được tiếp cận và thực hành các phương pháp học tiếng Anh mới mẻ với 
nhiều chủ đề phong phú và gắn liền với thực tế.  

Phát triển đa dạng các kỹ năng qua trải nghiệm thực tế tại lớp học, hoạt 
động ngoại khoá và hoạt động tại campus.

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

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.

Có được những khoảnh khắc, ký ức đặc biệt không thể nào quên sau 
chuyến đi.  

Tham quan, tìm hiểu và tiếp cận mô hình học tập tại các trường đại 
học/cao đẳng uy tín tại nước sở tại - một trong những bước quan trọng 
để quyết định kế hoạch du học dài hạn của học sinh.

Các kỹ năng tiếng Anh được cải thiện rõ nét thông qua việc học tập & 
tương tác trên lớp với giáo viên & bạn bè quốc tế.

Thành thạo & tự tin sử dụng các phương tiện công cộng khi ra nước 
ngoài.
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LONDON SOUTHBANK
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT

Độ tuổi: 13 - 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.

Thứ Tư
15/07/2020

07:30 - 08:00 Thức dậy & chuẩn bị đồ dùng học tập

Ăn sáng

Ăn trưa Ăn trưa

Ăn tối

Thời gian tự do

Thời gian tự do

Điểm danh tại phòng

Tắt đèn

Lớp tiếng Anh

Trò chơi tập thể Shopping Karaoke Đi dạo Xem phim Disco Chơi thể thao

Tới London

Tham quan khu 
vực Wesminster

Tham quan 
Tower Bridge

Mua sắm tại 
phố Oxford

Chợ Spitafields 
& khu phố Brick 

Lane

Chơi thể thao

Tham quan cả 
ngày: Thành 

phố Cambridge
(mang theo 

bữa trưa)

Lớp tiếng Anh Lớp tiếng Anh Lớp tiếng Anh Lớp tiếng Anh

08:00 - 08:45

09:00 - 10:30

11:00 - 12:30

12:30 - 13:00

14:00 - 15:30

16:00 - 17:30

18:00 - 18:30

18:30 - 19:30

19:30 - 21:00

21:00 - 22:00

22:30

23:00

Thứ Năm
16/07/2020

Thứ Sáu
17/07/2020

Thứ Bảy
18/07/2020

Chủ nhật
19/07/2020

Thứ Hai
20/07/2020

Thứ Ba
21/07/2020

Thứ Tư
22/07/2020

07:30 - 08:00 Thức dậy & chuẩn bị đồ dùng học tập

Ăn sáng

Ăn trưa Ăn trưa

Ăn tối

Thời gian tự do

Thời gian tự do

Điểm danh tại phòng

Tắt đèn

Lớp tiếng Anh

Trò chơi tập thể Shopping Đi dạo Chơi thể thao Xem phim Disco Chơi thể thao

Tham quan cả 
ngày: Thành 

phố Canterbury 
& nhà thờ 
Canterbury 
(mang theo 

bữa trưa)
Tham quan Nhà 

thờ St. Paul’s
Tham quan Bảo 
tàng tượng sáp

Tham quan Bảo 
tàng lịch sử tự 

nhiên

Tham quan 
Covent Garden

Chơi thể thao

Tham quan cả 
ngày: Thành 
phố Oxford
(mang theo 

bữa trưa)

Lớp tiếng Anh Lớp tiếng Anh Lớp tiếng Anh Lớp tiếng Anh

08:00 - 08:45

09:00 - 10:30

11:00 - 12:30

12:30 - 13:00

14:00 - 15:30

16:00 - 17:30

18:00 - 18:30

18:30 - 19:30

19:30 - 21:00

21:00 - 22:00

22:30

23:00

Thứ Năm
23/07/2020

Thứ Sáu
24/07/2020

Thứ Bảy
25/07/2020

Chủ nhật
26/07/2020

Thứ Hai
27/07/2020

Thứ Ba
28/07/2020
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Độ tuổi: 13 - 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.

Thứ Tư
29/07/2020

07:30 - 08:00 Thức dậy & chuẩn bị đồ dùng học tập

Ăn sáng

Ăn trưa Ăn trưa

Ăn tối

Thời gian tự do

Thời gian tự do

Điểm danh tại phòng

Tắt đèn

Lớp tiếng Anh

Trò chơi tập thể Shopping Karaoke Game tìm kho báu Xem phim Disco Chơi thể thao

Tham quan cả 
ngày: Lâu đài 

Windsor (mang 
theo bữa trưa)

Olympic Tour & 
Mua sắm tại 

Westfield

Ngắm cảnh 
trên sông

Bảo tàng 
Khoa học

Rạp xiếc 
Piccadilly, quảng 
trường Trafalgar

Chơi thể thao

Tham quan cả 
ngày: Thành phố 
Brighton & Thủy 
cung Brighton

(mang theo bữa 
trưa)

Lớp tiếng Anh Lớp tiếng Anh Lớp tiếng Anh Lớp tiếng Anh

08:00 - 08:45

09:00 - 10:30

11:00 - 12:30

12:30 - 13:00

14:00 - 15:30

16:00 - 17:30

18:00 - 18:30

18:30 - 19:30

19:30 - 21:00

21:00 - 22:00

22:30

23:00

Thứ Năm
30/07/2020

Thứ Sáu
31/07/2020

Thứ Bảy
01/08/2020

Chủ nhật
02/08/2020

Thứ Hai
03/08/2020

Thứ Ba
04/08/2020
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DỊCH VỤ BAO GỒM TRONG CHI PHÍ

Phí nhập học & học phí, Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học, Vé máy bay, 
Bảo hiểm du lịch, Vé tham quan các địa điểm trong chương trình, Phí sắp xếp 
nhà ở, Nhà ở trong thời gian học, 3 bữa ăn/ngày, Đưa/đón sân bay ngày đến và 
về,...

DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM

Phí xin cấp visa (thị thực), Dịch thuật các tài liệu phục vụ xin cấp visa (thị thực), 
Các chi phí cá nhân khác.

LONDON SOUTHBANK
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT



TRƯỜNG ANH NGỮ TẠI LONDON SOUTH BANK - LONDON SOUTH BANK UNIVERSITY

Vị trí tại trung tâm thành phố London, ngay gần London Eye & tháp đồng hồ Big 
Ben mang lại cho học sinh những trải nghiệm tiện nghi hiện đại nhất.

Được công nhận bởi Hội đồng Anh (British Council) và Young Learners English UK.

Giảng đường Khu vực sinh hoạt chung Sân thể thao trong nhà
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Ký túc xá đặt ở khu dân cư, cách trường 5 phút đi bộ.

Tất cả các phòng đều là phòng đơn, mỗi căn hộ có 5 – 8 phòng, không bao gồm 
khăn tắm.

Mỗi căn hộ có 1 phòng bếp & 1 khu vực sinh hoạt chung (không được sử dụng bếp 
để nấu ăn).

* Lưu ý: Mỗi học sinh phải đặt cọc 50 bảng khi đến ở, tiền phạt khi làm mất chìa 
khóa là 180 bảng.

Bữa ăn: học sinh được cung cấp 3 bữa sáng-trưa-tối mỗi ngày. Bữa trưa & tối 
thường là thức ăn nóng & có ít nhất 2 lựa chọn cho món chính (bữa trưa sẽ được 
đóng gói mang đi vào những ngày có hoạt động ngoại khóa cả ngày). Có cung cấp 
bữa ăn đặc biệt cho học sinh ăn chay hoặc đang ăn kiêng.

KHU VỰC NƠI Ở CỦA HỌC SINH

KHU VỰC TỰ HỌC

PHÒNG BẾP

PHÒNG Ở

CĂNG TIN
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Phí đăng ký chương trình & xử lý hồ sơ: 6.000.000 đồng/học sinh (KHÔNG hoàn lại 
trong bất kỳ trường hợp nào)

Học sinh đặt cọc trước 20% tồng số tiền và đóng số phí còn lại 4 tuần trước ngày 
khởi hành.

Nếu đăng ký trong 4 tuần trước ngày khởi hành, học sinh phải đóng toàn bộ chi phí 
khi đăng ký.

Chi phí khóa học có thể thanh toán bằng chuyển khoản hoặc đóng tiền trực tiếp tại 
văn phòng của LAMASTER.

1. PHÍ ĐĂNG KÝ 
KHÓA HỌC

ĐIỀU KHOẢN & CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

2. THỜI GIAN CHẤP 
NHẬN ĐĂNG KÝ/ĐẶT 
CỌC

3. CHÍNH SÁCH 
THANH TOÁN

Phí xin thị thực không bao gồm trong chi phí khóa học, vui lòng gửi kèm hộ chiếu 
khi đăng ký.

4. VISA

5. CHÍNH SÁCH HOÀN 
HỦY
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5a. Hủy khóa học do bị từ chối visa:

Trong trường hợp bị từ chối visa, vui lòng gửi cho chúng tôi thư từ chối của 
Đại sự quán. 
Chi phí khóa học/tiền đặt cọc sẽ được hoàn lại (trừ 6.000.000 đồng phí đăng 
kí chương trình & xử lý hồ sơ).

5b. Hủy khóa học vì những lý do khác

Để hủy khóa học, học sinh cần thông báo bằng văn bản cho chúng tôi ít nhất 
4 tuần trước ngày khởi hành.
Với yêu cầu hủy trước 4 tuần, học sinh được hoàn lại chi phí khóa học trừ đi 
200 Bảng Anh tiền phí hủy & các chi phí chuyển khoản.   
Với yêu cầu hủy trong tuần 2 đến tuần 4 trước ngày khởi hành, học sinh 
được hoàn lại chi phí khóa học trừ đi 800 Bảng Anh tiền phí hủy & các chi 
phí chuyển khoản.
Với yêu cầu hủy trong tuần 1 đến tuần 2 trước ngày khởi hành, học sinh 
được hoàn lại chi phí khóa học trừ đi 1200 Bảng Anh tiền phí hủy & các chi 
phí chuyển khoản. 
Với yêu cầu hủy đăng ký vào ngày khởi hành, 100% tổng số tiền sẽ KHÔNG 
được hoàn lại.

6. KỶ LUẬT Nếu không hoàn thành các công việc được giao, không đạt các yêu cầu về 
việc điểm danh, cách ứng xử trong lớp, học sinh sẽ phải tuân theo các quy 
định về kỷ luật của trường, trường hợp vi phạm cao nhất học sinh có thể bị 
buộc thôi học & không được hoàn lại học phí.

Tham gia đầy đủ các buổi học là điều kiện bắt buộc để duy trì visa tại Anh, 
việc nghỉ học sẽ được báo cáo cho cơ quan Chính phủ có thẩm quyền xử lý.

Học sinh sẽ nhận được thư mời nhập học của trường sau khi đăng kí & đặt cọc 20% 
tổng số tiền (bao gồm phí đăng ký chương trình & xử lý hồ sơ).



ĐIỀU KHOẢN & CHÍNH SÁCH THANH TOÁN

10. SỬ DỤNG CÁC TÀI 
LIỆU CÔNG KHAI
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LAMASTER được phép sử dụng các tài liệu học tập, hình ảnh, tư liệu, video clip của 
học sinh khi tham gia khóa học để quảng bá chương trình.

7. CHĂM SÓC HỌC VIÊN

LAMASTER không chịu trách nhiệm trong mọi trường hợp dịch vụ không được 
cung cấp do bị ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp bởi những tình huống nằm 
ngoài tầm kiểm soát của chúng tôi.

Bất kỳ thiệt hại nào do học sinh gây ra đối với tài sản của trường, tài sản của nơi 
ở, dù cố ý hay không, đều được coi là thuộc trách nhiệm của học sinh. Học sinh khi 
tham gia cư trú tại khu nhà ở phải chịu trách nhiệm đối với việc chia sẻ các đồ 
dùng trong nhà. Trường học có quyền thu các chi phí phát sinh do thiệt hại mà 
học sinh gây ra.

LAMASTER sẽ không chịu trách nhiệm đối với tài sản bị hư hỏng hay mất tích 

Đăng ký khóa học đồng nghĩa với việc phụ huynh/ người giám hộ của học sinh 
chấp thuận:
Con/người được giám hộ của mình tham gia chương trình do LAMASTER tổ chức.
Trong các trường hợp khẩn cấp khi tham gia khóa học, trường được phép ra các 
quyết định đối với học sinh.
Trường được phép sơ cứu, sử dụng các thuốc giảm đau, thuốc không theo toa cho 
học sinh khi cần.
Học sinh được sử dụng thuốc theo toa, phẫu thuật, chữa trị trong trường hợp khẩn 
cấp bao gồm cả gây mê/truyền máu thực hiện bởi cơ quan Y tế. (các chi phí điều 
trị do phụ huynh/người giám hộ chi trả).
Cho phép học sinh tham gia vào các hoạt động ngoài trời & tham quan ngoại 
khóa do trường & nhà cung cấp tổ chức.
Hình ảnh & bình luận của học sinh được phép sử dụng trong tài liệu quảng cáo 
chương trình học của trường & LAMASTER.

8. TRÁCH NHIỆM CỦA 
BÊN CUNG CẤP

9. SỰ ĐỒNG Ý CỦA CHA, 
MẸ, NGƯỜI GIÁM HỘ

Chúng tôi cam kết bảo vệ các học sinh của mình & có trách nhiệm sắp xếp 
nơi ở cũng như chăm sóc học sinh. Nhiệm vụ của chúng tôi là tạo ra một môi 
trường sư phạm tích cực thông qua việc dạy và học, đồng thời cung cấp sự 
hỗ trợ, chăm sóc tỉ mỉ cho tất cả học sinh và nhân viên nhà trường. Để hỗ trợ 
cho quá trình này, phụ huynh và người giám hộ của học sinh có trách nhiệm 
cung cấp đầy đủ các thông tin để liên lạc khẩn cấp trong trường hợ cần thiết 
và đảm bảo việc điện thoại của phụ huynh/người giám hộ/ người đại diện 
có thể liên lạc được 24/24 giờ trong ngày.



TRUNG TÂM ANH NGỮ LAMASTER

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

Điện thoại: 096 224 5050 – 091 331 9804

Email: admin@lamaster.vn 

Website: www.lamaster.vn 

Facebook: Tiếng Anh Thầy Lâm


