
DISCOVER ME JAPAN 2019 

 KHÁM PHÁ VĂN HÓA 

 NHẬT BẢN

Các em học sinh được tiếp xúc với một nền văn hoá giàu tính nhân văn như vậy sẽ có 

những thay đổi tích cực từ tính cách, tư duy, cảm xúc, biết cách hoàn thiện bản thân 

sau những trải nghiệm. 

Nhật Bản là đất nước văn minh, người Nhật chăm chỉ, lịch sự. Văn hoá Ikigai mang lại 

cho hàng triệu người Nhật lý do để thức dậy mỗi sáng, là một trong những chìa khoá 

lý giải vì sao người Nhật say mê công việc. 

Trại hè Discover Me Japan 

    7 ngày tại Nhật Bản       Dành cho học sinh từ 9 - 17 tuổi 

 

Tìm hiểu về một đất nước với những nét văn hoá rất riêng biệt và những phẩm 

chất được cả thế giới ngưỡng mộ.

Một hành trình thú vị để học sinh có những trải nghiệm khám phá bản thân



THÔNG TIN LIÊN HỆ (MIỀN BẮC)

Phòng Tuyển sinh và Chăm sóc Khách hàng - Hệ thống Giáo dục Vinschool

T36-T37 Khu đô thị Vinhomes Times City - 458 Minh Khai - Hai Bà Trưng - Hà Nội

02439753333 máy lẻ 2 / di động: 0946591010

tuyensinh@vinschool.edu.vn

THÔNG TIN LIÊN HỆ (MIỀN NAM)

Phòng Tuyển sinh và Chăm sóc Khách hàng - Hệ thống Giáo dục Vinschool
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Chi phí (VNĐ)   

 

Đối tượng    

Hạn đăng ký và đóng phí  

 

Ngày khởi hành - Ngày kết thúc    

Ghi chú   

Đơn vị tổ chức

07 ngày bao gồm thời gian bay

98,000,000

Học sinh từ 9-17 tuổi

15/5/2019

16/7-22/7/2019

Chi phí đã bao gồm vé máy bay, visa, bảo hiểm

Không bao gồm các chi tiêu của cá nhân học sinh

Golden Path Academics Việt Nam (GPA)

DISCOVER ME JAPAN 2019 

MANG TỚI CHO HỌC SINH ĐIỀU GÌ THÚ VỊ?

Tham quan, vui chơi giải trí hấp dẫn tại các điểm đến nổi tiếng như:  

Học văn hoá Nhật Bản theo chủ đề bằng tiếng Anh

Ramen Museum 

Tokyo Disney land 

Asakusa Tour

University of Tokyo Tour 

Edo Period Museum Tour

Tham quan nhà máy Ajinomoto - một trong những nhà máy sản xuất thực phẩm lớn nhất của Nhật Bản.

Trải nghiệm ứng dụng công nghệ trong nghệ thuật tại Tokyo Digital Art Museum. Đây sẽ là những hoạt động 

tạo nên ấn tượng mạnh mẽ, giúp các em tìm thấy sự kết nối giữa công nghệ với cuộc sống, công nghệ với sản 

xuất, công nghệ với tâm hồn. 

Giao lưu trao đổi văn hoá với học sinh Nhật

Mở rộng kết nối bạn bè trong nước và quốc tế. Phát triển kỹ năng sống, kiến thức và năng lực toàn cầu


