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VỀ TƯ VẤN DU HỌC

Overseas Study & More

Vì sao chọn
du học Thụy Sĩ ?
Nếu câu trả lời của bạn là Tôi muốn trở thành

lẫy, sang trọng 5 sao thì Thụy sĩ chính là môi

nhà quản lý khách sạn tài năng, một chủ nhà

trường lý tưởng nhất.

hàng thành đạt , một nhà quản lý sự kiện

Do chất lượng đào tạo vượt trội, chương trình

năng động và chuyên nghiệp, một chủ hãng

đào tạo gồm 50% lý thuyết + 50% thực tập có

du lịch chu du khắp thế giới, một nhà quản lý

trả lương, tỷ lệ thành công VISA cao thì Thụy

sự kiện năng động và chuyên nghiệp, một chủ

Sĩ đang dần trở thành điểm yêu thích của sinh

hãng du lịch chu du khắp thế giới, một nhà

viên Việt Nam nói riêng và sinh viên quốc tế

quản trị tại các tòa nhà hay du thuyền lộng

nói chung.

HỆ THỐNG GIÁO DỤC THỤY SĨ
Tiến sĩ (3 – 5 năm)

Thạc sĩ (1 – 2 năm)

Đại học (3 – 4 năm)
Dạy nghề

THPT

(dành cho HS từ 16

(16 – 19 tuổi)

tuổi trở lên)
Trung học cơ sở (Từ 13 – 16 tuổi)

Tiểu học (Từ 7 – 13 tuổi)

Mẫu giáo (Từ 3 – 6 tuổi)

CHI PHÍ DU HỌC THỤY SĨ
. Chương trình dự bị tiếng Anh: 4000 CHF – 6500 CHF/ 3 – 4 tháng
. Chương trình Cao đẳng: 23.000 đến 33.000 CHF/năm
. Chương trình Đại học: 27.000 đến 33.000 CHF/năm
. Sau đại học: 23.000 - 37.000 CHF/năm
Lưu ý: Chi phí trên là đã trọn gói bao gồm chi phí học tập, ăn ở, bảo hiểm y tế,
sách vở, đồng phục, phí hành chính, cơ sở vật chất.

CÁC BƯỚC CHUẨN BỊ HỒ SƠ:
1, Tìm hiểu thông tin và lựa chọn trường

4, Nộp tiền đặt cọc

Dựa trên nguyện vọng và khả năng tài chính của

Thông thường các trường bên Thụy Sĩ gửi

từng học sinh, chuyên viên tư vấn VNPC sẽ tư vấn

thư mời học về cho bạn sẽ yêu cầu bạn

và giúp các bạn chọn trường phù hợp.

đặt cọc một khoản tiền đặt cọc

2, Nộp các giấy tờ cần thiết để xin

để giữ chỗ.

thư mời học

5,

Chuyên viên tư vấn của VNPC sẽ hướng dẫn bạn

Sau khi nộp tiền đặt cọc trường bạn đăng

chuẩn bị các giấy tờ học tập, điền form đăng ký để

ký sẽ gửi về một thư xác nhận rằng bạn

xin thư mời nhập học của trường.

đã đặt cọc và được nhận vào khóa học.

3, Nhận tư mời nhập học

Nhận tư xác nhận của trường

Với thư này bạn có thể chuẩn bị hồ sơ và

Sau khi đã điền form và nộp các giấy tờ VNPC sẽ

nộp hồ sơ vào Đại sứ quán để xin

giúp học sinh gửi toàn bộ hồ sơ sang trường để xin

Visa du học.

thư mời nhập học. Sau khoảng 2- 3 tuần học sinh

6, Nộp hồ sơ vào Đại sứ quán

sẽ nhận được thư mời nhập học.

CUỘC SỐNG TẠI THỤY SĨ
Đất nước Thụy Sĩ

Nhà ở

Thụy Sĩ là một đất nước thanh

Sinh viên học

các chuyên

Sau những giờ học căng thẳng

bình, hiền hòa, phong cảnh

ngành như Khách sạn, Du lịch,

các bạn sinh viên cũng muốn

thiên nhiên hữu tình với

Nhà hàng trong thời gian học

được thư giãn bằng những

những dãy núi hung vĩ, những

lý thuyết nhà trường sẽ lo toàn

hoạt động vui chơi giải trí .

hồ nước thơ mộng và khí hậu

bộ chỗ ăn ở. Sinh viên được ở

Thông thường trong trường

ôn hòa. Với diện tích khoảng

trong các khu ký túc xá giống

luôn có các câu lạc bộ, bar, các

41,290 km2 và dân số hơn 7

như khách sạn 5 sao, và sẽ ăn 3

hoạt động ngoại khóa dành

triệu người. Sống tập trung

bữa buffet một ngày gồm các

cho sinh viên trong nhiều lĩnh

theo 3 vùng nói tiếng Pháp,

món ăn Âu Á do các đầu bếp

vực như thể thao, văn nghệ,

Đức, Ý và tiếng Roma. Thụy Sĩ

phục vụ. Trong thời gian thực

giao lưu,… Ngoài ra có thẻ nói

có những thành phố nổi tiếng

tập hưởng lương thì nơi bạn

Thụy Sĩ là thiên đường của du

gắn liền với lịch sử thế giới

thực tập họ sẽ cung cấp chỗ ăn

lịch, vì nằm ở vị trí trung tâm

như Bern, Geneva, Zurich.

ở cho sinh viên.

Châu Âu từ đây bạn chỉ mất 1

Vui chơi giải trí

giờ bay để đến Paris, Berlin,
London hay Roma mà hoàn
toàn không cần phải xin Visa.

GƯƠNG MẶT VÀ CHIA SẺ CỦA HỌC SINH
Dù chỉ là học sinh năm nhất nhưng
đã được chọn tham gia chương trình
thực tập hưởng lương tại Khách sạn
Ritz - Carlton của Mỹ trong vòng 1
năm. Cảm ơn VNPC đã giúp em lựa
chọn chương trình học tập phù hợp
và trau dồi khả năng tiếng Anh trước
khi lên đường.

ĐẶNG DUY KHÁNH
HTMI (TOP 13 THẾ GIỚI
NGÀNH DLKS)
Mình đã cân nhắc rất nhiều khi lựa chọn du
học sau khi hoàn thành chương trình học ở
Singapore trường James Cook. Mình hy vọng
với vốn ngôn ngữ và kiến thức học tập tại Thụy
Sĩ sẽ giúp mình tìm kiếm được những cơ hội
việc làm tốt hơn. Lựa chọn hocjt ập tại Thụy Sĩ
cũng một phần bởi chương trình học tập linh
hoạt và có thể kiếm thu nhập từ chương trình
thực tập ngay trong trường. Cảm ơn VNPC đã
giúp mình lựa chọn được 1 chương trình học
tập rất ưng ý.

ĐỖ MẠNH HƯNG
SHMS (TOP 4 THẾ GIỚI
NGÀNH DLKS)
Đất

nước Thụy Sĩ là đất nước nổi tiếng nhất với

ngành Quản trị khách sạn du lịch, mong mong muốn
sau khi học tập tại Thụy sĩ mình có thể tiếp cận được
với những cơ hội việc làm tốt hơn. Sau khi qua Thụy Sĩ
học mình đã quyết tâm chinh phục đủ 26 nước trong
khối Schengen. Cảm ơn VNPC đã giúp mình hoàn tất
thủ tục nhập học và lựa chọn cho mình một điểm đến
trên cả tuyệt vời.

MINH PHƯỢNG - BHMS
HÀ NỘI
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