
INTERNATIONAL TRAVEL COLLEGE OF 
NEW ZEALAND 

• Một trường cao đẳng đoạt nhiều giải thưởng!
• Các cơ sở học tập tuyệt vời, bao gồm một Trung Tâm
   Huấn Luyện Thực Hành Sân Bay 
• 5 bằng cấp xuất sắc có thời lượng từ 20 tuần đến 2 năm 
• Hai Khóa Học Văn Bằng:
   o Văn Bằng về Quản Trị Du Lịch & Lữ Hành Quốc Tế 
      (2 năm)
   o Văn Bằng New Zealand về Du Lịch (1 năm)  
• Làm việc bán thời gian trong khi học 
• Sinh viên hoàn tất một khóa 2 năm có thể nhận visa làm
   việc 1 năm tại NZ
• Bằng cấp được quốc tế công nhận 
• Môi trường học tập thân thiện & cá nhân 
• Đào tạo ngành học thực tiễn và cơ hội trải 
  nghiệm làm việc 
• Hỗ trợ bố trí việc làm

www.itc.co.nz/vietnamese

Khởi Đầu Một Sự Nghiệp Thú Vị Về Hàng Không, 
Lữ Hành & Du Lịch Tại 



www.itc.co.nz/vietnamese

Sinh viên tốt nghiệp ITC đang làm việc cho các công ty như: Emirates, Thai Airways, Qantas Airlines, Air Asia, Korean
Airlines, Air New Zealand, Flight Centre, Hilton Hotel, Langham Hotel, Sofitel, Novotel, Ritz Carlton, AJ Hackett
Bungy, Avis, American Express Travel, P&O Cruises, Tourmasters, Menzies Aviation, SkyDive Auckland, etc...

Bạn có muốn làm việc trong một ngành sôi động, vui vẻ mà không ngày nào giống ngày nào? Bạn có mơ ước được đi khắp
thế giới và trải nghiệm trực tiếp nhiều nền văn hóa khác nhau? Vậy thì còn tìm ở đâu nữa, các chuyên ngành hàng không, lữ
hành và du lịch là dành cho bạn!

International Travel College of New Zealand (Trường Cao Đẳng Du Lịch Quốc Tế New Zealand - ITC) là một trường đoạt
nhiều giải thưởng chuyên cung cấp các khóa đào tạo cho các chuyên ngành hàng không, lữ hành và du lịch. Được thành lập
năm 1996, ITC đã giúp nhiều sinh viên đạt được mục tiêu nghề nghiệp của mình trong hơn 20 năm qua. Đã đoạt nhiều giải
thưởng, bao gồm nhiều Giải Thưởng Du Lịch uy tín của New Zealand, ITC thực sự là trường dẫn đầu trong lĩnh vực này.

ITC có hai phân hiệu ở Auckland, thành phố lớn nhất của New Zealand và là một trong những thành phố an toàn nhất thế
giới. Với dân số khoảng 1.7 triệu, Auckland có mọi thứ bạn mong đợi từ một thành phố hiện đại; các quán café và nhà hàng
hấp dẫn, cơ hội mua sắm tuyệt vời, kết nối giao thông tốt và một môi trường âm nhạc và giải trí sôi động.

Cả hai phân hiệu đều tọa lạc trong phạm vi đi bộ đến phương tiện giao thông công cộng tốt và nhiều chỗ ở cho sinh viên.
Các cơ sở của chúng tôi rất tốt và chúng tôi hứa hẹn có học phí và tài nguyên tốt nhất. Chúng tôi có Trung Tâm Thực Hành
Sân Bay (check-in, lên máy bay và khu vực khoang máy bay) giúp chúng tôi đào tạo cho sinh viên những kỹ năng thực tiễn
thiết yếu cho ngành này.  Các khóa học của chúng tôi cũng trang bị cho sinh viên được đào tạo đầy đủ kiến thức về
Amadeus, hệ thống đặt chỗ bằng máy tính được sử dụng bởi các hãng hàng không, khách sạn và các công ty cung cấp dịch
vụ cho thuê xe ở nhiều nước trên thế giới.  Cả hai khóa học Văn Bằng của chúng tôi đều mở đường đến các khóa học 6 cấp
và các chương trình văn bằng cử nhân hợp tác với các trường cao đẳng và đại học khác.

Quy mô lớp học nhỏ có tới hơn 90% sinh viên bản địa NZ, mang lại nhiều cơ hội tương tác với sinh viên địa phương và có
thêm sự hỗ trợ từ các trợ giảng của chúng tôi, những người  dày dạn kinh nghiệm và bằng cấp giảng dạy về du lịch & lữ
hành.  Đội ngũ Dịch Vụ Sinh Viên của chúng tôi có thêm dịch vụ Chăm Sóc Mục Vụ cho sinh viên và người nhà có thể cảm
thấy yên tâm khi biết rằng sinh viên không chỉ là “một con số” ở ITC này! Chúng tôi tiếp nhận sinh viên suốt cả năm và có
khóa học tuyệt vời phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp của bạn!  

Tất cả các chương trình của chúng tôi đều có một Tuần Lễ Nghề Nghiệp nơi chúng tôi giúp bạn soạn lý lịch, nộp đơn xin
việc, các kỹ năng phỏng vấn và chúng tôi có cả một trang Tuyển Dụng trên trang web của mình. ITC có tỷ lệ kết quả việc làm
rất cao và rất được tôn trọng bởi các chủ lao động trong các ngành hàng không, sân bay, lữ hành và du lịch. Nhờ vào bằng
cấp được quốc tế công nhận, các sinh viên tốt nghiệp tìm được việc làm tốt không chỉ ở New Zealand, mà còn khắp thế giới. 

Nếu trình độ tiếng Anh của bạn chưa đủ để tham gia các chương trình của chúng tôi, xin đừng lo vì chúng tôi có một số
phương án dự bị tại các trường Anh Ngữ Auckland, hãy liên hệ chúng tôi để biết thêm chi tiết. Chúng tôi tiếp nhận sinh viên
suốt cả năm và có khóa học tuyệt vời phù hợp với mục tiêu nghề nghiệp của bạn!  Nên đừng chậm trễ!  Hãy đến và học tập
tại NZ xinh đẹp và an toàn!      

Để khởi động sự nghiệp mới thú vị của mình, hãy ghé thăm trang web của chúng tôi: www.itc.co.nz hoặc email cho đội ngũ
tiếp nhận sinh viên Quốc Tế thân thiện của chúng tôi tại international@itc.co.nz hoặc liên hệ Đại Diện Được Chỉ Định ITC ở
địa phương của bạn.  

ITCNZ

Kaho (từ Nhật Bản) đã học Văn Bằng 2 năm
của chúng tôi trong khóa Quản Trị Du Lịch &
Lữ Hành. Trong thời gian này cô làm việc
bán thời gian cho một công ty du lịch và giờ
đây là tiếp viên hàng không cho Emirates.

Benjamin (từ Singapore) đã học hai khóa
Chứng Chỉ của chúng tôi rồi trở lại
Singapore làm đại lý du lịch và hướng dẫn
viên. Từ đó anh đã chuyển sang mở công
ty du lịch.


