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TUẦN 2
GREAT OCEAN 

ROAD
dã ngoại tại thác 

nước ở
Vịnh Apollo

Tham gia cuộc thi 
nấu ăn 

Thư giãn và tận 
hưởng bãi biển, cửa 

hàng của Vịnh 
Apollo, một thị trấn 
ven biển tuyệt vời
Tham quan đom 
đóm trong Rừng 
nhiệt đới Otway. 
(thời tiết cho phép)

GREAT OCEAN 
ROAD

Tận hưởng sự 
kỳ diệu của

12 APOSTLES 
hùng vĩ

Loch Ard Gorge 
thơ mộng 

WORLD HERITAGE & WORLD 
WONDER CRADLE 

MOUNTAIN IMMERSION

khởi hành đến Tasmania
Thưởng thức sô cô la và kem 

tại Anvers Chocolate
Khám phá các kiến trúc nghệ 

thuật tại Sheffield
Nhìn ngắm vẻ đẹp 

tuyệt vời của Cradle 
Mountain & hồ Dove

2 trong số các di sản thế giới

CAVE TOUR, 
GLOW WORMS 

CATARACT 
GORGE AND 
LAUNCESTON

Khám phá
Marakoopa 
Cave  tận 

hưởng vẻ đẹp 
kì ảo dưới ánh 
sáng lung linh 
của đom đóm
Các trò chơi 

vận động tập 
thể tại 

Launceston
Thưởng thức 

tiệc nướng kiểu 
ÚC 

Khám phá ARTVO khu 
nghệ thuật 4D 

Cùng tương tác với 
tác phẩm để tạo nên 
những tấm hình kì ảo

ENGLISH CLASS
Nâng cao kỹ 

năng giao tiếp 
tiếng Anh

tham quan 
Botanic 

Gardens & 
Shrine

ENGLISH 
CLASS

Nâng cao kỹ 
năng Lãnh đạo 

và dự án cá 
nhân

Gặp gỡ gia 
đình bản xứ 

& nhận phòng

ENGLISH 
CLASS

Nâng cao kỹ 
năng giao tiếp 

tiếng Anh

ENGLISH 
CLASS

Student 
Presentations

SYDNEY 
AQUARIUM

Tham gia thủy 
cung lớn nhất và 
ngoạn mục nhất 

của Úc
Khám phá khu 

chợ đêm ẩm thực
China town 

Night markets

TẠM BIỆT
SYDNEY,

VIÊN NGỌC ÚC CHÂU
và KHỞI HÀNH VỀ VN 

Tiệc chia tay &
lễ tốt nghiệp 

TUẦN 1

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 

Tham quan
Đại học 

ĐẢO GIẤU VÀNG
Sovereign Hill

Tìm hiểu lịch sử vùng 
đất vàng trên phim 3d
Tham quan Mỏ Ngầm 

bằng 
chuyến tàu xuyên vào  

lòng đất 
Trình diễn nấu vàngMelbourne 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.

Tham quan và trải 
nghiệm 

ACMI interactive 
Technology Centre

MỘT NGÀY 
giao lưu,

 kết nối và 
trải 

nghiệm 
cùng gia 
đình bản 

xứ

ENGLISH CLASS
Lớp hội thảo lãnh 
đạo, diễn thuyết 

trước công chúng 
và thuyết trình

Khám phá 
khu chợ đa văn 

hoá lớn nhất của 
Melbourne

QUEEN VICTORIA
MARKET 

ENGLISH CLASS
Lớp Sân khấu 

Âm nhạc

 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

WERRIBEE 
SAFARI ZOO
Dạo quanh  

thảo nguyên 
Châu Phi bằng 
xe buýt để xem

hà mã, hươu 
cao cổ, ngựa 

vằn ...
ngắm nhìn sư 

tử, khỉ đột, 
meerkat cùng 
với kangaroo 
và emu trong 
môi trường tự 

nhiên

GREAT OCEAN 
ROAD

Tận hưởng bãi biển 
tuyệt vời tại Pt 
Roadknight

Ăn trưa tại thị trấn 
biển Lorne.

Ngắm gấu KOALA
trong rừng khuynh 

diệp 
 Nhận phòng tại 

Vịnh Apollo

CATARACT GORGE, 
CITY PARK AND 

TEN PIN BOWLING 
LAUNCESTON

  Khám phá Hẻm 
núi Cataract là địa 
điểm nổi tiếng nhất 

ở Launceston
Tham dự triển lãm 

độc đáo về khỉ 
Macaque Nhật Bản

  Cuộc thi nấu ăn 
cho mỗi nhóm

FREYCINET 
NATIONAL PARK 
AND SEAFOOD 

TASTING
khám phá khu hải 
sản nổi tiếng nhất 
Úc tại Tasmania

Khám phá Bãi 
biển hiền hoà với 
những tảng đá 
Granite nhiều 

màu sắc
Ngắm nhìn thiên 

nhiên kì vỹ tại 
Vườn Quốc gia 

Freycinet 

TESSELLATED 
PAVEMENT, PORT 

ARTHUR HISTORIC 
SITE, WATERFALL 

BAY
Tham quan bờ đá 

chạm khắc từ 
thiên nhiên

The Tessellated 
Pavement

cơ hội được thấy 
cá voi 

Tham quan khu di 
tích Port Arthur

nơi lưu giữ lịch sử và 
văn hoá di cư

Nhìn ngắm thiên 
nhiên trên phà 

HOBART 
WATERFRONT, 
KUNANYI (MT 

WELLINGTON) UTAS 
VISIT

Tham quan khuôn 
viên ĐẠI HỌC 

TASMANIA
Tản bộ bờ sông 

Hobart 
Tận hưởng khung 
cảnh tuyệt đẹp từ 
đỉnh Kunanyi, Mt 

Wellington. 
 linh thiêng, 40.000 

năm tuổi

TAHUNE CABLE 
HANG GLIDING, 

HOBART AND OFF 
TO SYDNEY

thử thách các trò 
chơi mạo hiểm cáp 

treo, dù lượn..
Tự do vui chơi ở  
Hobart dạo chơi 
bên sông hoặc 

mua đồ lưu niệm

Khởi hành đến 
Sydney

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

FEATHERDALE 
WILDLIFE PARK, 

WESTFIELD 
SHOPPING 

CENTRE
Tận hưởng Công 

viên động vật 
hoang dã 

Featherdale: cho 
chuột túi ăn, đến 

gần gấu túi và 
tất cả các loài 
động vật yêu 
thích của Úc
Mua sắm tại 
Westfield

Chiêm ngưỡng  
những nhân vật nổi 
tiếng thế giới như 

Brad Pitt, Taylor Swift,
Barack Obama và 

Justin Bieber tại
MADAME 

TUSSAUD’S
Mua sắm tại

Pitt Street Mall
Ngắm nhìn Nhà hát 

Opera Sydney 
về đêm

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 

Vui chơi 
tận hưởng 

cuộc sống yên 
bình tại bãi 

biển nổi tiếng 
nhất BONDI  

Trải nghiệm 
cảm giác 
mạo hiểm

JET BOATING

Ngày 1 Ngày 2 Ngày 3 Ngày 4 Ngày 5 Ngày 6 Ngày 7


