
WALES
WIDEST ASIAN LEARNERS ENGLISH SCHOOL

WORKING ALTOGETHER TOWARDS 

LANGUAGE EXCELLENT 

STANDARD

www.walesph.com

Vietnamese



02 Widest Asian Learners English School Inc.

Những năm gần đây, Baguio thu hút được nhiều du học sinh đến từ các 
quốc gia khác nhau vì những lợi thế nhất định.

Khí hậu  
Baguio được biết đến là Thủ phủ mùa hè của Philippines, nhiệt độ trung 

bình ở đây luôn dao động trong khoảng 19,2 độ. Do đó, Baguio đem đến 

môi trường học tập và nghỉ ngơi lý tưởng.

An ninh 
Trình độ dân trí cao lại được quản lý chặt chẽ bởi chính quyền địa phương 

và quốc gia nên Baguio là thành phố an toàn, tỷ lệ tội phạm luôn thấp 

hơn các thành phố lớn khác tại Philippines.

Chất lượng giáo dục 
Là một trong những thành phố học thuật nổi tiếng tại Philippines, Baguio 

quy tụ hàng loạt các trường Đại học và trung tâm Anh ngữ danh tiếng 

trên khắp cả nước.

ABOUT BAGUIO

WALES
WIDEST ASIAN LEARNERS ENGLISH SCHOOL



TESDA Permit (Basic ~ Advance)

 � Về WALES
Trường Anh ngữ WALES – Widest Asian Learners English School được thành lập vào ngày 4 
tháng 12  năm 2006. WALES là một trung tâm ngôn ngữ tư nhân chuyên cung cấp các chương 
trình tiếng Anh với chất lượng đào tạo và dịch vụ vượt trội.

 � Vị trí
- Baguio cách thủ đô Manila – Philippines khoảng 250km về phía Bắc, mất khoảng 5 giờ di 
chuyển bằng ô tô.
- Baguio được biết đến là thành phố học thuật nổi tiếng với đội ngủ giáo viên chất lượng, trị 
an tốt và khí hậu trong lành. 
- WALES tọa lạc ngay trung tâm thành phố, thuận lợi cho việc di chuyển đến các trung tâm 
thương mại, cửa hàng tiện lợi, địa điểm giải trí cũng như du lịch nổi tiếng khác.

 � Tầm nhìn
Định hướng trở thành trung tâm Anh ngữ hàng đầu, WALES cung cấp đa dạng chương trình 
tiếng Anh nhằm trang bị năng lực hội nhập toàn cầu cho học viên quốc tế.

 � Sứ mệnh
Trang bị khả năng giao tiếng tiếng Anh cho du học sinh bằng cách cung cấp chương trình, lộ 
trình đào tạo phù hợp và chất lượng. 

 � Mục tiêu
• Đào tạo thế hệ học viên có khả năng cạnh tranh toàn cầu
• Đào tạo thế hệ học viên có nhận thức sâu sắc về văn hóa, xã hội và tình cảm
• Đào tạo thế hệ học viên có kỹ năng giao tiếp toàn diện

TẠI SAO CHỌN WALES
1. ĐỘI NGŨ GIÁO VIÊN XUẤT SẮC

Giáo viên được đào tạo bài bản, tận tâm và luôn sẵn sàng đồng hành cùng học viên.

2. CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO LINH HOẠT
Chương trình giảng dạy được nghiên cứu, thiết kế phù hợp với trình độ và nhu cầu thực tế của 
từng học viên.

3. CƠ SỞ VẬT CHẤT HIỆN ĐẠI
Cơ sở vật chất khang trang và hiện đại đáp ứng tối đa nhu cầu sinh hoạt của học viên.

4. CHÍNH SÁCH TIẾNG ANH TOÀN DIỆN
Tất cả giáo viên, nhân viên và học viên chỉ được phép sử dụng tiếng Anh trong khuôn viên nhà 
trường.

Tổng  quan
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We Are Living Every Step
Chúng tôi cam kết đem đến chương trình đào tạo với chất lượng vượt trội cũng như khơi dậy cảm hứng học tập cho học viên quốc tế

WALES
WIDEST ASIAN LEARNERS ENGLISH SCHOOL

BID SSPSEC
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HỆ THỐNG ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC SỬ DỤNG TIẾNG ANH

WALES
WIDEST ASIAN LEARNERS ENGLISH SCHOOL

Cấp độ Mô tả

D
Học viên hạn chế về vốn từ vựng và gặp nhiều khó khăn trong 
việc thể hiện ý kiến cá nhân. Chỉ có thể sử dụng từ hoặc cụm từ 
để giao tiếp.

D +

Học viên hạn chế về vốn từ vựng và gặp nhiều khó khăn trong 
việc thể hiện ý kiến cá nhân. Có thể sử dụng mẫu câu đơn giản 
để giao tiếp nhưng thỉnh thoảng mắc phải những lỗi căn bản 
trong việc kết hợp chủ từ và động từ trong câu.

C
Học viên sở hữu vốn từ đơn giản, có thể hiểu những câu hỏi 
WH. Có thể sử dụng các mẫu câu đơn giản nhưng gặp khó khăn 
trong việc sử dụng câu ghép hoặc câu phức trong giao tiếp.

C +
Học viên sở hữu vốn từ căn bản, có thể sử dụng câu đơn hoặc 
câu ghép nhưng gặp khó khăn trong việc sử dụng câu phức trong 
giao tiếp.

B

Học viên có thể trình bày ý kiến cá nhân thông qua đa dạng cấu 
trúc câu, nhưng thỉnh thoảng mắc phải những lỗi ngữ pháp nhất 
định. Học viên có nhiều từ vựng nhưng sử dụng chưa phù hợp 
với ngữ cảnh.

B +
Học viên có thể trình bày ý kiến cá nhân và sở hữu vốn từ vựng 
tương đối phong phú, nhưng sử dụng chưa thực sự phù hợp ngữ 
cảnh và thỉnh thoảng mắc phải các lỗi ngữ pháp nhất định.

A
Học viên có thể trình bày ý kiến cá nhân rõ ràng, ít gặp các lỗi 
trong việc sử dụng các cấu trúc ngữ pháp phức tạp cũng như sự 
phù hợp gữa từ vựng và ngữ cảnh.

A +
Học viên có thể trình bày ý kiến cá nhân một cách hệ thống 
trong nhiều chủ đề khác nhau. Sở hữu vốn từ vừng phong phú và 
sử dụng chúng phù hợp với ngữ cảnh, ít mắc sai sót.

S Học viên có thể sử dụng tiếng Anh như người bản ngữ.

BẢNG CHUYỂN ĐỔI

Cấp độ IELTS TOEFL TOEIC

Advance S 9.0 111-120 970-990

Upper Intermediate A+ 8.0 95-110 895-970

Intermediate A 7.0 86-95 835-890

Pre Intermediate B B+ 6.0 76-85 755-830

Pre Intermediate A B 5.0 66-75 635-750

Elementary B C+ 4.0 46-65 495-630

Elementary A C 3.0 30-45 385-490

Beginner B D+ 2.0 15-29 325-380

Beginner A D 1.0 0-14 0-320 
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KHÓA HỌC ESL 

MÔ TẢ KHÓA HỌC ESL FLEXIBLE

5 lớp học 1:1

Môn học Mô tả

Reading and 
Vocabulary

Học viên sẽ được học từ vựng theo chủ đề nhằm 
giúp các bạn mở rộng vốn từ cũng như hiểu rõ nội 
dung của các đoạn văn bản.

Speaking
Mục tiêu chính của môn học nhằm giúp học viên tự 
tin hơn trong giao tiếp. Các bạn sẽ được hướng dẫn 
cách diễn đạt ý tưởng và phát âm chính xác.

Discussion
Khuyến khích học viên thể hiện ý kiến cá nhân về 
một chủ đề nhất định, giúp học viên phát triển thêm 
kiến thức cá nhân.

Writing and 
Grammar

Học viên sẽ được cung cấp các quy tắc văn phạm 
hữu ích trong văn nói và văn viết. Bên cạnh đó, học 
viên cũng được hướng dẫn cách viết một bài luận rõ 
ràng và mạch lạc.

Listening
Môn học nhằm giúp học viên làm quen và phát triển 
kỹ năng nghe tiếng Anh với nhiều nội dung và ngữ 
điệu khác nhau.

MÔ TẢ KHÓA HỌC ESL 

Môn học Mô tả

Speaking
Môn học giúp học viên sử dụng từ vựng, thành ngữ 
và cấu trúc ngữ pháp một cách phù hợp và chính xác 
trong quá trình giao tiếp.

Reading

Môn học giúp học viên hình thành kỹ năng đọc hiệu 
quả. Môn học tập trung vào phát triển kỹ năng đọc 
hiểu, cải thiện tốc độ đọc cũng như mở rộng vốn từ 
vừng cần thiết.

Writing

Mục tiêu của môn học nhằm giúp học viên sử dụng 
văn viết hiệu quả. Môn học tập trung vào cấu trúc 
câu, cách tổ chức đoạn văn cũng như các kiến thức 
ngữ pháp khác. Học viên được tiếp cận và làm quen 
với quá trình viết một bài luận hoàn chỉnh.

Grammar Giúp học viên hiểu rõ các quy tắc ngữ pháp và áp 
dụng vào thực tế một cách phù hợp.

Vocabulary Củng cố và phát triển từ vựng, thành ngữ thông dụng 
cho học viên.

Pronunciation Môn học được thiết kế nhằm giúp học sinh làm quen 
và phát âm tiếng Anh chuẩn xác.

Listening
(Group Class)

Phát triển kỹ năng nghe và đưa ra câu trả lời phù 
hợp với từng ngữ cảnh giao tiếp cụ thể. Môn học 
cũng giúp học viên hiểu và thảo luận được thông tin 
từ đoạn hội thoại được nghe cũng như từ người đối 
diện.

Discussion
(Group Class)

Giúp học viên giao tiếp, thuyết trình hiệu quả bằng 
những lập luận chặt chẽ và ví dụ cụ thể. Học viên 
truyền đạt ý tưởng rõ ràng với cách phát âm chuẩn 
giúp người đối diện dễ dàng nẵm bắt ý tưởng.

6 lớp học 1:1 2 lớp học nhóm

8 lớp học 1:1

Chương trình này là nền tảng quan trọng của các khóa học nâng cao khác tại WALES.

1) Các lớp học được nghiên cứu thiết kế nhằm giúp học viên nắm được những khái niệm cơ bản trong việc sử dụng tiếng Anh. 
2) Củng cố kiến thức trước khi tham gia các chương trình đào tạo khác tại trường.

Chương trình gồm 9 cấp độ khác nhau từ cấp độ D đến S

MÔ TẢ KHÓA HỌC ESL PLUS 
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KHÓA HỌC IELTS

Môn học Lớp học Mô tả

WRITING

Lớp 1:1

Giới thiệu tổng quan về phần Writing trong IELTS.
Độ khó sẽ tăng dần theo từng chủ đề.

READING
Giới thiệu cấu trúc và kỹ năng cần thiết cho phần Reading trong IELTS.
Độ khó sẽ tăng dần theo từng chủ đề.

SPEAKING
Giới thiệu cấu trúc và kỹ năng cần thiết cho phần Speaking trong IELTS.
Độ khó sẽ tăng dần theo từng chủ đề.

LISTENING
Giới thiệu cấu trúc và kỹ năng cần thiết cho phần Listening trong IELTS.
Độ khó sẽ tăng dần theo từng chủ đề.

VOCABULARY Sự khác biệt của việc sử dụng từ vựng trong ESL và IELTS.

GRAMMAR

Lớp nhóm

Sự khác biệt của việc sử dụng cấu trúc ngữ pháp trong ESL và IELTS.

PRONUNCIATION Làm quen với các ngữ điệu tiếng Anh khác nhau.

MÔ TẢ KHÓA HỌC

Mục tiêu: Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm giúp học viên đạt được điểm số IELTS mong muốn, thông qua việc:

 1) Cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về IELTS.
 2) Hướng dẫn học viên phân tích từng bối cảnh cụ thể.
 3) Phát triển kỹ năng tư duy của học viên.

Nội dung PRE-IELTS IELTS IELTS INTENSIVE

Yêu cầu đầu vào
3.5 band score

( C )
4.0 band score

( C+ )
4.0/macro skill

( B )

Thời gian 2 ~ 4 tuần 4 ~24 tuần 4 ~ 8 tuần

Số lượng lớp
5 lớp học 1:1

2 lớp học nhóm
5 lớp học 1:1

2 lớp học nhóm
8 lớp học 1:1

Bài kiểm tra 1 lần/tháng 1 lần/tháng 2 lần /tháng

Lớp học 1:1
WRITING / READING / SPEAKING 

LISTENING / VOCABULARY
WRITING 1 / WRITING 2 / READING 

SPEAKING / LISTENING

WRITING 1, 2 / SPEAKING /
 GRAMMAR / LISTENING 

INTENSIVE  1, 2/ READING INTENSIVE 1, 2

Lớp học nhóm GRAMMAR / PRONUNCIATION GRAMMAR / DISCUSSION -

Hoạt động khác - - Kiểm tra từ vựng

PRE-IELTS

Chương trình dành cho học viên muốn làm quen với kỳ thi IELTS nhưng chưa yêu cầu điểm IELTS.
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Môn học Lớp học Mô tả

WRITING 1

Lớp 1:1

Giới thiệu các dạng bài viết phổ biến trong Task 1 như đồ thị /biểu đồ /bản đồ /quá trình.
Thực hành xây dựng cấu trúc và hoàn thiện bài viết.

WRITING 2
Giới thiệu các dạng bài viết phổ biến trong Task 2 như bài viết một hoặc hai ý kiến.
Thực hành xây dựng cấu trúc và hoàn thiện bài viết.

READING
Tiếp cận chi tiết với cấu trúc và kỹ năng cần thiết trong phần thi Reading.
Thực hành và giải thích chi tiết các đáp án.

SPEAKING
Tiếp cận chi tiết với cấu trúc và kỹ năng cần thiết trong phần thi Speaking.
Cung cấp từ vựng, thành ngữ và cấu trúc ngữ pháp hữu ích.

LISTENING
Tiếp cận chi tiết với cấu trúc và kỹ năng cần thiết trong phần thi Listening.
Nhận biết thông tin chi tiết thông qua ngữ cảnh của đoạn hội thoại.

GRAMMAR

Lớp nhóm

Trang bị các cấu trúc ngữ pháp phức tạp để học viên nâng cao điểm số trong các kỹ năng thi.

DISCUSSION Thảo luận và hát triển ý tưởng cho phần thi Nói và Viết. 

IELTS

Chương trình được thiết kế dành cho học viên có thời gian học tập và yêu cầu/không yêu cầu điểm IELTS.

Môn học Lớp học Mô tả

WRITING 1

Lớp 1:1

Tiếp cận chi tiết các dạng bài viết phổ biến trong Task 1 như đồ thị /biểu đồ /bản đồ /quá trình.
Tham khảo và giải thích chi tiết các bài văn mẫu.

WRITING 2
Tiếp cận chi tiết các dạng bài viết phổ biến trong Task 2 như bài viết một hoặc hai ý kiến.
Tham khảo và giải thích chi tiết các bài văn mẫu.

SPEAKING
Tăng cường khả năng trả lời các phần 1, 2, 3 trong Speaking.
Phát triển từ vựng, thành ngữ và cấu trúc ngữ pháp cần thiết.

GRAMMAR
Trang bị các cấu trúc ngữ pháp phức tạp để học viên nâng cao điểm số trong các kỹ năng thi. 
Tập trung vào cấu trúc ngữ pháp và điều kiện sử dụng.

LISTENING 
INTENSIVE

2 Hours

Thực hành kỹ năng nghe IELTS cùng việc quản lý thời gian hiệu quả.
Xác định từ, loại từ và tình huống sử dụng cụ thể.
Hướng dẫn và giải thích chi tiết đáp án.

READING INTENSIVE
2 Hours

Thực hành kỹ năng đọc IELTS cùng việc quản lý thời gian hiệu quả.
Thảo luận về sự liên quan của chủ đề và các vấn đề hiện tại.
Hướng dẫn và giải thích chi tiết đáp án.

DAILY VOCABULARY 
TEST

Hoạt động 
khác Tăng cường vốn từ vựng sử dụng cho các chủ đề khác nhau.

IELTS INTENSIVE

Chương trình đặc biệt dành cho học viên yêu cầu chứng chỉ IELTS cho việc học tập/ làm việc ở nước ngoài trong thời gian ngắn.
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KHÓA HỌC TOEIC
MỤC TIÊU : Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết nhằm giúp học viên đạt được điểm số mong muốn, thông qua:

 1) Cung cấp các kiến thức cơ bản và chuyên sâu về TOEIC.
 2) Hướng dẫn và giúp học viên thực tập trên đề thi thực tế hằng ngày.
 3) Nâng cao khả năng phân tích về các bẫy trong mỗi chủ đề.

Môn học Lớp học Mô tả

TOEIC READING 1

Lớp 1:1

Phát triển khả năng đọc thông qua kỹ năng scanning và skimming.

TOEIC READING 2

TOEIC LISTENING 1

Phát triển kỹ năng nghe thông qua việc thực hành liên tục.

TOEIC LISTENING 2

TOEIC SPEAKING Phát triển kỹ năng nói thông qua việc trả lời các mẫu câu hỏi khác nhau.

TOEIC GRAMMAR

Lớp nhóm

Học các cấu trúc ngữ pháp và áp dụng vào các ngữ cảnh khác nhau.

TOEIC VOCABULARY Học các từ vựng, thành ngữ hữu ích trong TOEIC .

MÔ TẢ KHÓA HỌC
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KHÓA HỌC IDP

Môn học Lớp học Mô tả

SP1 

(Pattern and Opinion)

Lớp 1:1

Học viên được khuyến khích thể hiện ý kiến về một chủ đề nhất định một cách lưu loát và hệ thống. 
Ngoài ra, học viên cũng sẽ học những cách tiếp cận khác nhau trong việc trả lời các câu hỏi liên quan.

SP2 (Interview)
Môn học nhằm giúp học viên chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn xin việc ở nước ngoài. Học viên sẽ được 
học các kỹ thuật trả lời các câu hỏi phỏng vấn phổ biến cũng như liên quan trực tiếp đến công việc 
chuyên môn.

Reading 

(Printed Materials)
Học viên được tiếp xúc với các tài liệu khác nhau như tin tức, tạp chí và bài báo. Điều này giúp học 
viên có cái nhìn rõ nét về sự khác biệt trong văn hóa và lối sống ở các quốc gia trên thế giới.

Business Writing

(Correspondence)
Học viên sẽ được làm quen với các văn bản phổ biến trong kinh doanh. Học viên sẽ học các mẫu văn 
bản cũng như lựa chọn từ ngữ, ngữ pháp thích hợp cho các loại thư thương mại khác nhau.

Business Vocabulary
Môn học nhằm giúp học viên làm quen với các thuật ngữ chuyên môn được sử dụng trong thế giới 
kinh doanh.

Listening 

Lớp nhóm

Học viên sẽ được nghe các đoạn hội thoại với những ngữ điệu khác nhau để dễ dàng hòa nhập với 
cuộc sống ở nước ngoài. Ngoài ra, học viên cũng sẽ học cách chọn lọc và nắm bắt nội dung chính của 
đoạn hội được nghe.

Grammar
Môn học nhằm giúp học viên làm quen với các khái niệm ngữ pháp khác nhau và áp dụng chúng trong 
thực tế.

MÔ TẢ KHÓA HỌC

Mục tiêu: Cung cấp các kiến thức và kỹ năng cần thiết trong giao tiếp và phỏng vấn thực tế thông qua các mục tiêu cụ thể 
sau đây:

 1) Cung cấp cho học viên các kỹ năng nói, viết và từ vựng thông dụng trong cuộc sống.
 2) Hướng dẫn và thực hành các cuộc phỏng vấn mô phỏng thực tế.
 3) Hình thành và phát triển sự tự tin để học viên tìm kiếm việc làm trong môi trường quốc tế.

Học viên cần đạt trình độ C+ hoặc cao hơn.
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KHÓA HỌC GIA ĐÌNH  

Môn học Lớp học Mô tả

READING

Lớp 1:1

Kỹ năng đọc cơ bản để học viên có thể hiểu và phát âm chính xác.

WRITING Cấu trúc câu và đoạn văn.

VOCABULARY Tăng cường vốn từ vựng cần thiết trong giao tiếp.

SPEAKING Làm quen với các chủ đề giao tiếp hàng ngày.

DISCUSSION Trình bày ý kiến cá nhân và thảo luận về các chủ đề nhất định.

LISTENING
Lớp nhóm

Kỹ năng nghe cơ bản để học viên có thể hiểu được nội dung đoạn hội thoại.

PRONUNCIATION Phát âm theo ngữ điệu chuẩn thông qua IPA.

MÔ TẢ KHÓA HỌC GIA ĐÌNH

Mục tiêu: Xây dựng mối quan hệ mật thiết giữa các thành viên trong gia đình khi du học tiếng Anh, thông qua :
 1) Cung cấp các kiến thức căn bản để học viên có thể giao tiếp.
 2) Giảng dạy các nhu cầu cụ thể cho mỗi phụ huynh và con.

Nội dung Hoc viên Phụ huynh

Khóa học Junior ESL Tùy chọn

Thời gian học 2 ~ 24 tuần 2 ~ 24tuần

Ký túc xá Condo Type Condo Type

Nấu ăn Allow only in Condo Type Allow only in Condo Type

Hoạt động ngoại khóa  - -

Độ tuổi 7~17 tuổi -

Hoạt động khác - -

Dịch vụ chăm sóc em 
bé - -

Nhà trẻ - -

KHÓA HỌC DÀNH CHO TRẺ EM

* Đa dạng chương trình tiếng Anh giao tiếp, IELTS, TOEFL và TOEIC dành cho các bé tùy thuộc vào độ tuổi, mục đích và kết quả bài kiểm tra đầu vào.
* Học viên từ 7 – 17 tuổi có thể đăng ký khóa học này.
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HỌC PHÍ  
PHÍ ĐĂNG KÝ

HỌC PHÍ: 4 tuần

Khóa học Đơn giá (USD) Mô tả

ESL FLEXIBLE $ 600 5 lớp học 1:1

ESL $ 750 6 lớp học 1:1 
2 lớp học nhóm

ESL PLUS $ 870 8 lớp học 1:1

IDP $ 800 5 lớp học 1:1 
2 lớp học nhóm

TOEIC $ 800 5 lớp học 1:1 
2 lớp học nhóm

PRE IELTS $ 800 5 lớp học 1:1 
2 lớp học nhóm

IELTS $ 850 5 lớp học 1:1
2 lớp học nhóm

IELTS INTENSIVE $ 970 8 lớp học 1:1

TOEFL $ 850 5 lớp học 1:1,
2 lớp học nhóm

JUNIOR ESL $ 900 5 lớp học 1:1,
2 lớp học nhóm

$100 (Không hoàn lại/ thanh toán 1 lần)

CHI PHÍ KÝ TÚC XÁ

Phòng Đơn giá (USD) Cơ sở vật chất

Phòng ba $ 370/người

Giường, bàn, ghế, tủ quần 
áo, tủ lạnh, két an toàn,
Phòng tắm, ban công, wifi

Phòng đôi $ 420/người

Phòng đơn $ 670/người

Căn hộ 
$ 1,500 /

căn hộ

Phòng khách: TV, Sofa, Wifi
Phòng ăn: Bàn ăn, bếp, lò 
nướng, tủ lạnh và dụng cụ 
nấu ăn khác
Phòng ngủ: 2 phòng, tủ quần 
áo, két an toàn
Ban công

CHI PHÍ ĂN UỐNG

CHI PHÍ KHÁC

70USD/tuần, học viên có thể đăng ký theo tuần

Nội dung Đơn giá (PHP) Mô tả

SSP P 6,300 Giấy phép đăng ký học tập tại Philippines.

VISA EXTENSION

4 tuần - Miễn phí
8 tuần - P 3,330 

12 tuần - P 7,940 
16 tuần - P 10,580 
20 tuần - P 13,220 
24 tuần - P 15,860

Học viên thanh toán 3 ngày trước khi hết hạn visa.
Bảng giá thay đổi tùy thuộc vào từng quốc tịch.

ACR I-CARD P 3,300 Thẻ cư trú dành cho người nước ngoài.

Airport Pick Up Service
Group P 2,500

Đón học viên từ Manila về WALES.
Private P 8,000

Điện, nước

Phòng đôi, ba P 1,500

Điện, nước, Internet etc… trong 4 tuần .
Học viên thanh toán thêm khi sử dụng quá định mức.Phòng đơn P 3,000

Căn hộ P 7,500

Giặt ủi Miễn phí 12kg/4 tuần P30/kg (nếu học viên sử dụng quá 12 kg).

Giáo trình Khoảng P 1,000 Tùy thuộc vào trình độ.

Đặt cọc P 3,000 Hoàn lại khi học viên về nước.

WALES
WIDEST ASIAN LEARNERS ENGLISH SCHOOL

4 tuần, chưa bao gổm chi phí ăn uống và các chi phí khác
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CƠ SỞ  VẬT CHẤT
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Single Share Type Twin Share Type

Triple Share Type Triple Share Type

Condo Type Condo Type

Condo Type Bathroom



0 1
Bước 

Nhận thông tin tư 
vấn 

0 2
Bước 

Đăng ký nhập học 
và thanh toán phí 

đăng ký

0 3
Bước 

Quyết định ngày 
khởi hành và mua 

vé máy bay

0 4
Bước 

Thanh toán học phí

0 7
Bước 

Nhập học tại 
WALES

0 5
Bước 

Chuẩn bị hành lý0 6
Bước 

Khởi hành 
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HƯỚNG DẪN  ĐĂNG KÝ

Thời gian Nội dung

07:40 ~ 08:40 BreakFast

09:00 ~ 09:50 Classes 1

10:00 ~ 10:50 Classes 2

11:00 ~ 11:50 Classes 3

12:00 ~ 12:50 Lunch

13:00 ~ 13:50 Classes 4

14:00 ~ 14:50 Classes 5

15:00 ~ 15:50 Classes 6

16:00 ~ 16:50 Classes 7

17:00 ~ 17:50 Classes 8

18:00 ~ 18:50 Dinner

19:00 ~ 22:00 Self Study

Lịch trình hằng ngày



CẢM NHẬN HỌC VIÊN

MEI / Nữ, Đài Loan
  

Qua những trải nghiệm của bản thân, tôi có lời khuyên chân thành dành cho các 

bạn có định hướng du học tiếng Anh tại Philippines: “Đừng bỏ lỡ trường Anh ngữ 

WALES!”. 

Nằm ngay trung tâm thành phố, từ WALES có thể dễ dàng di chuyển đến các trung 

tâm thương mại, khu vui chơi hoặc các tiện ích khác như nhà hàng, cà phê… Chỉ mất 

khoảng 3 – 10 phút đi bộ/taxi bạn có thể đi đến SM Baguio, Birnham park, Valley of 

colours, Strawberry farms… Tôi thường dành thời gian đi dạo trong công viên, thưởng 

thức đồ ăn hoặc mua sắm mỗi khi cảm thấy mệt mỏi. Không những giúp tôi giải tỏa 

căng thẳng, nó còn giúp tôi có được năng lượng tích cực để sẵn sàng tập trung cao độ 

cho việc học tập. 

Ngoài ra, bầu không khí gia đình ấm cúng và sự chuyên nghiệp trong công tác giảng 

dạy là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến động lực và thành tích học tập của học 

viên. WALES đã không làm tôi thất vọng. Giáo viên luôn chuẩn bị giáo trình cẩn thận 

trước mỗi buổi học, nhiệt tình hỗ trợ khi tôi gặp những khó khăn, vướng mắt. Thêm vào 

đó, giáo viên cũng luôn khơi gợi và truyền cảm hứng giúp tôi tập trung học tập thật tốt. 

Sau 3 tuần tham gia khóa ESL, tôi chuyển sang khóa IELTS trong 7 tuần tiếp theo. Trong 

thời gian đó, tôi đã cải thiện đáng kể khả năng tiếng Anh ở cả bốn kỹ năng và nâng cao 

điểm số IELTS từ 4,5 lên 6,5. Nếu không có sự giúp đỡ và đồng hành của các giáo viên, 

tôi tin chắc mình không thể đạt được mục tiêu và có những kỷ niệm tuyệt vời tại đây.
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Olivia / Nữ, Hàn Quốc

Nếu bạn muốn du học tiếng Anh ở Philippines, tôi tin rằng 

WALES là sự lựa chọn tốt nhất cho bạn vì hai lý do sau. 

Trước hết, nếu như các trường Anh ngữ khác có quá nhiều 

học viên, từ 200 – 500 bạn thì tại WALES chỉ có khoảng 50 học 

viên. Mặc dù có rất nhiều học viên đăng ký theo học những 

năm gần đây, nhưng để đảm bảo chất lượng đào tạo và dịch vụ, 

trường chỉ có thể chấp nhận tối đa 80 học viên trong thời gian 

cao điểm. Do đó, giáo viên  và nhà trường có thể tập trung giảng 

dạy, chăm sóc chu đáo đến từng học viên. Học viên luôn cảm 

thấy gắng bó với giáo viên và nhân viên trong trường.

Hơn nữa, WALES thu hút được rất nhiều học viên đến từ 

các quốc gia khác nhau trên thế giới. Tại đây, tôi có thể làm quen 

và kết bạn với học viên đến từ Nhật Bản, Hàn Quốc, Đài Loan, 

Trung Quốc, Trung Đông và Việt Nam… Tôi có thể học hỏi được 

nhiều điều giá trị trong tính cách, văn hóa từ bạn bè quốc tế. 

Tóm lại, tôi tin chắc bạn sẽ cảm thấy yêu mến và gắng bó với 

giáo viên và bạn bè nếu quyết định theo học tại WALES. Mặc dù 

vẫn còn vài hạn chế, nhưng tôi thật sự hài lòng với cuộc sống và 

học tập của mình tại WALES.

Ryoko / Female, Japanese
  

Lý do lớn nhất mà tôi quyết định theo học tiếng Anh tại Philippines là tôi muốn nói chuyện với người đân địa phương, hiểu rõ hơn về 

con người và văn hóa nơi đây. Trên tinh thần ấy, cùng mục tiêu sử dụng thành thạo từ ngữ, ngữ pháp trong giao tiếp, tôi đã chọn trường 

Anh ngữ WALES – Baguio. Trường nằm ngay trung tâm thành phố nên dễ dàng di chuyển đến các trung tâm thương mại, các tiện ích và 

khu du lịch. Tốc độ wifi cao, thuận lợi cho việc duy trì công việc của tôi từ xa. Quan trọng hơn hết với tôi đó chính là chất lượng và sự tận 

tâm của giáo viên đối với học viên. Trình độ tiếng Anh của tôi cải thiện đáng kể sau thời gian học tại WALES, đặc biệt kỹ năng Nghe và Nói. 

Tôi không còn sợ giao tiếp với người nước ngoài như thời gian trước. Tôi thật sự cảm thấy thoải mái và hiệu quả khi học tập tại đây. Điều 

cuối cùng tôi muốn chia sẽ với các bạn “Học tiếng Anh không chỉ là quá trình học tập ngôn ngữ mà còn là cơ hội để bạn có thể hiểu thêm 

về văn hoá, lịch sử, quan điểm và con người đấy” 
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