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Chào mừng 
đến Melbourne

Tham quan trung 
tâm Melbourne và 
hướng dẫn sử dụng 
thẻ giao thông Myki

Tham gia định hướng 
& Thi xếp lớp

tham quan
ĐẠI HỌC 

MELBOURNE

ENGLISH CLASS
Lớp hội thảo lãnh 
đạo, diễn thuyết 

trước công chúng 
và thuyết trình

TEAMBUILDING
tại Công viên
MELBOURNE

TẠM BIỆT 
MELBOURNE

KHỞI HÀNH ĐẾN 
SYDNEY

ENGLISH CLASS
Lớp hội thảo lãnh 
đạo, diễn thuyết 

trước công chúng 
và thuyết trình

ENGLISH CLASS
Lớp hội thảo lãnh 
đạo, diễn thuyết 

trước công chúng 
và thuyết trình

ENGLISH CLASS
Thảo luận về Úc 
và Việt Nam, so 

sánh và đối chiếu 
phong cách giáo 

dục, cuộc sống và
văn hoá

Melbourne Museum
Khám phá vùng đất 

khủng long
Ngắm nhìn loài động 

vật có vú sống lớn 
nhất thế giới, theo 

dấu chân của 
Charles Darwin khám 
phá các khu vực của 

Úc.

Vui chơi, tham gia 
cuộc thi nặn 
người tuyết &

 trượt băng địa 
hình tuyết

Lake Mountain

LAKE MOUNTAIN 
SNOW EXPLORER 

DAY

 Một ngày làm 
nông dân tại 

CHESTERFIELD 
FARM

Vắt sữa bò
Cho gia súc ăn 
như dê, cừu, 

kangaroo, lạc 
đà, hươu...

Thưởng thức
The farm show

Khám phá 
khu chợ đa văn 

hoá lớn nhất của 
Melbourne

QUEEN VICTORIA
MARKET 

Tham quan và trải 
nghiệm 

ACMI interactive 
Technology Centre
 Tìm hiểu lịch sử tại 

THE SHRINE nơi lưu giữ 
Lịch sử và tôn vinh các 

vị anh hùng

MỘT NGÀY 
giao lưu,

 kết nối và 
trải 

nghiệm 
cùng gia 
đình bản 

xứ

Tham quan TP 
Sydney

Kỳ quan kiến trúc 
OPERA HOUSE
 & HARBOUR 

BRIDGE
tìm hiểu văn hóa 
văn minh đô thị ở 

Sydney

Tận hưởng chuyến 
phà đến bãi biển 
Manly thơ mộng 

Ngắm hoàng hôn tại 
Rocks, bờ sông lịch 

sử của Sydney

Trải nghiệm 
cảm giác mạo 

hiểm
JET BOATING

Vui chơi 
tận hưởng 

cuộc sống yên 
bình tại bãi 

biển nổi tiếng 
nhất BONDI  

mua sắm quà lưu 
niệm cùng bạn bè

tại PITT ST MALL

Chiêm ngưỡng  
những nhân vật nổi 
tiếng thế giới như 

Brad Pitt, Taylor 
Swift,

Barack Obama và 
Justin Bieber tại

MADAME 
TUSSAUD’S

ENGLISH 
CLASS

tham quan
ĐẠI HỌC 
SYDNEY

BLUE MOUNTAINS 
ADVENTURE

Thưởng ngoạn vẻ 
đẹp hùng vỹ của 

thác WENTWORTH 
khám phá thị trấn 
làng KATOOMBA 
Trải nghiệm cảm 
giác kì thú trong 

chuyến tàu xuyên 
núi vào khu rừng 
nhiệt đới di sản 

thiên nhiên thế giới. 
Tận hưởng không 
khí mát lành và 

các loài thực vật 
độc đáo 

ENGLISH 
CLASS

Bài thuyết trình 
của sinh viên

Gặp gỡ gia 
đình bản xứ 

& nhận phòng

TUẦN 1

TẠM BIỆT
SYDNEY, 

VIÊN NGỌC ÚC CHÂU
và KHỞI HÀNH VỀ VN 

Tiệc chia tay &
lễ tốt nghiệp 

TUẦN 2

MELBOURNE-SYDNEY
13/07-26/O7/2023 TUẦN 
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