
CNN PRICE LIST 

FAMILY PROGRAM – VIETNAM  

 

Pre course = 3 hours 1:1 class+ 3 hours group class 
 Lớp 1:1 bao gồm 1giờ speaking, 1giờ reading, 1 giờ writing 

 Lớp nhóm bao gồm 2 giờ listening và 1 giờ hoạt động nhóm cùng phụ huynh. 
 

 

JUNIOR 
ROOM TYPE 

 

COURSE 

1 BED 2 BED  3 BED 4 BED 

Junior-basic 1340 1220 1170 1020 

Junior-A 1510 1390 1340 1190 

Junior-MAIN 1630 1510 1460 1310 

 

Junior-basic course = 3 hours 1:1 class+ 1 hour group class 
 Lớp 1:1 bao gồm 1 giờ speaking, 1 giờ reading, 1 giờ writing 

 Lớp nhóm bao gồm 1 giờ hoạt động nhóm cùng phụ huynh 

Junior-A course = 3 hours 1:1 class+ 3 hours group class 
 Lớp 1:1 bao gồm 1giờ speaking, 1giờ reading, 1 giờ writing 

 Lớp nhóm bao gồm 2 giờ listening và 1 giờ hoạt động nhóm cùng phụ huynh. 
Junior-MAIN course = 4 hours 1:1 class+ 4 hours group class 

 Lớp 1:1 bao gồm 1giờ speaking, 1giờ reading, 1 giờ writing, 1 giờ vocabulary 

 Lớp nhóm bao gồm 2 giờ listening, 1 giờ hoạt động nhóm cùng phụ huynh và 1 giờ thảo luận 

 

GUARDIAN 
ROOM TYPE 

 

COURSE 

1 BED 2 BED  3 BED 4 BED 

Guardian-basic 1340 1220 1170 1020 

Guardian-A 1510 1390 1340 1190 

Guardian-FREE 840 720 670 520 

 

Guardian-basic course = 3 hours 1:1 class+ 1 hour group class 
 Lớp 1:1 bao gồm 1 giờ speaking, 1 giờ reading, 1 giờ writing 

 Lớp nhóm bao gồm 1 giờ hoạt động nhóm cùng với phụ huynh 

Guardian-A course = 3 hours 1:1 class+ 3 hours group class 
 Lớp 1:1 bao gồm 1giờ speaking, 1giờ reading, 1 giờ writing 

 Lớp nhóm bao gồm 2 giờ listening và 1 giờ hoạt động nhóm cùng phụ huynh. 

Guardian-A FREE chỉ bao gồm 1 giờ học cùng junior. 
 

OTHER COSTS 

1. Registration fee - $100 

 2. SSP(Special Study Permit) - $150 

 3. School ID Card with picture -$7 

4. Electricity Charge - $23/week or As much as used 

 5. Book prices - $33/4Weeks 

 6. Visa Extension fee 

7. ACR I CARD -$75 

 

PRE-SCHOOL (3-7 YEARS OLD) 
ROOM TYPE 

 

COURSE 

1 BED 2 BED  3 BED 4 BED 

     

 

PRE-SCHOOL (3-7 YEARS OLD) 
ROOM TYPE 

 

COURSE 

1 BED 2 BED  3 BED 4 BED 

     

 

PRE-SCHOOL (3-7 YEARS OLD) 
ROOM TYPE 

 

COURSE 

1 BED 2 BED  3 BED 4 BED 

Pre course 1510 1390 1340 1190 

Hotline tư vấn miễn phí: 090 855 7748 (Ms Thủy)



LỊCH HOẠT ĐỘNG NGOẠI KHÓA 

 

Tuần Địa điểm 
Phương 

tiện  

Thời 

gian 
Lịch trình Cost 

1 Trinoma 

 

CNN 

bus 

13:00 

- 

17:00 

** Sau khi ăn trưa tại kí túc xá, chúng ta sẽ xuất phát dưới sự hướng dẫn của 

giáo viên. 

** Đây là một trung tâm mua sắm lớn nằm cách ký túc xá 10 phút, có bệnh 

viện, rạp chiếu phim và rất nhiều loại tiện ích an toàn và thú vị cho học viên 

** Sau khi kết thúc lịch trình lúc 5 giờ chiều chúng tôi sẽ ăn tối trong ký túc 

xá. 

X 

2 Nine 

Waves 

CNN 

bus 

17:00 

- 

21:00 

** Chúng ta sẽ xuất phát dưới sự hướng dẫn của giáo viên để đến hồ bơi sóng 

nhân tạo nằm cách sân bay 20 phút. 

** Tận hưởng thời gian bơi lội cùng giáo viên tại đây. 

** Tiệc nướng BBQ . 

X 

3 North SM  CNN 

bus 

13:00 

- 

17:00 

** Sau khi ăn trưa tại kí túc xá, chúng ta sẽ xuất phát dưới sự hướng dẫn của 

giáo viên. 

** Đây là một trung tâm mua sắm lớn nằm cách ký túc xá 10 phút, có bệnh 

viện, rạp chiếu phim và rất nhiều loại tiện ích an toàn và thú vị cho học viên 

** Sau khi kết thúc lịch trình lúc 5 giờ chiều chúng ta sẽ ăn tối tại ký túc xá. 

X 

4 Cultural 

remains, 

Intramuros 

 

CNN 

bus 

08:00 

- 

16:00 

** xuất phát sau bữa sáng. 

** Đây là di sản văn hoá Tây Ban Nha lớn nhất ở Manila, mất 30 phút từ ký 

túc xá, học sinh sẽ học lịch sử Philippine bằng tiếng Anh. 

** Sau khi kết thúc lịch trình, chúng ta sẽ ăn tối ở ký túc xá. 

X 

5 Eastwood 

shopping 

mall 

CNN 

bus 

13:00 

- 

17:00 

** Sau khi ăn trưa tại kí túc xá, chúng ta sẽ xuất phát dưới sự hướng dẫn của 

giáo viên. 

** Đây là một trung tâm mua sắm lớn nằm cách ký túc xá 10 phút, có bệnh 

viện, rạp chiếu phim và rất nhiều loại tiện ích an toàn và thú vị cho học viên 

** Sau khi kết thúc lịch trình lúc 5 giờ chiều chúng ta sẽ ăn tối tại ký túc xá. 

X 

6 Laguna 

Hotspring 

CNN 

bus 

08:00 

- 

16:00 

** Sau khi ăn sáng, chúng ta sẽ đi đến Laguna, nơi có suối nước nóng lớn 

nhất ở Phi-lip-pin, dưới sự hướng dẫn của các giáo viên. 

** Tận hưởng suối nước nóng cùng giáo viên dưới sự bảo vệ của nhân viên 

cứu hộ  

** Thưởng thức đồ ăn nhẹ và bữa trưa 

X 

7 Trinoma 

mall 

CNN 

bus 

13:00 

- 

17:00 

** Sau khi ăn trưa tại kí túc xá, chúng ta sẽ xuất phát dưới sự hướng dẫn của 

giáo viên. 

** Đây là khu mua sắm lớn nhất ở châu Á nằm cách ký túc xá 10 phút, có 

bệnh viện, rạp chiếu phim và rất nhiều loại tiện ích an toàn và thú vị cho sinh 

viên. 

** Sau khi kết thúc lịch trình lúc 5 giờ chiều chúng ta sẽ ăn tối tại ký túc xá. 

X 

8 Aquarium CNN 

bus 

08:00 

- 

16:00 

** Xuất phát sau bữa sáng  cùng giáo viên. 

** Đi tham quan hồ cá lớn nhất Philippine và tham gia các sự kiện bằng 

tiếng Anh. 

** Thưởng thức đồ ăn nhẹ và bữa trưa.  

** Kết thúc lịch trình, chúng ta trở lại kí túc xá. 

X 

ABOVE SCHEDULES CAN BE CHANGED BY LOCAL CIRCUMSTANCES. 

 

Holtine: 0908557748
Website: https://philenter.vn




