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CHƯƠNG TRÌNH THAM DỰ HỘI CHỢ CHINAPLAS 2017 
TẠI QUẢNG CHÂU, TRUNG QUỐC 

 
 

CHƯƠNG TRÌNH 1:  (Từ ngày 16 – 19/05/2017) – Bay của hãng Vietnam Airlines 
 
 

THỜI GIAN 
 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 
 

Ngày 1: Thứ Ba 
(16/05/2017) 

 
TPHCM  -  QUẢNG CHÂU  (Ăn Trưa trên máy bay + Ăn Tối) 

 

Quý khách tập trung tại sân bay TSN ga quốc tế đi khu D2 cột số 12 lúc 08:25 
sáng ngày 16/5 để làm thủ tục xuất cảnh VN trên chuyến bay VN502 lúc 10:25 
- 14:10. Đến Quảng Châu làm thủ tục nhập cảnh theo đoàn, nhận lại hành lý ký 
gửi. Xe đưa đoàn về Khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi. Lúc 18:00 tập trung ăn 
tối tại nhà hạng địa phương. 
Quý khách có thể tự tham gia chương trình dạo tàu trên sông Chu Giang và chụp 
ảnh với Tháp Truyền Hình Quảng Châu (chi phí tự túc). Về khách sạn. 

 
Ngày 2: Thứ Tư 
(17/05/2017) 

 
QUẢNG CHÂU – HỘI CHỢ (Ăn Sáng  +  Tối) 

 

Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, nguyên ngày đoàn đi tham quan & làm việc 
tại Hội chợ Chinaplas 2017 - Hội chợ ngành Nhựa lớn nhất tại Châu Á 
được tổ chức hàng năm tại Trung Quốc. Tại đây, Quý vị có thể gặp gỡ 
các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu và máy móc 
trong ngành Nhựa. Quý khách tự dùng bữa trưa tại Hội chợ. Chiều 05:00 xe 
& HDV đón và đưa đoàn đi ăn tối. Về khách sạn nghỉ ngơi. 

 
Ngày 3: Thứ Năm 

(18/05/2017) 

 
QUẢNG CHÂU – HỘI CHỢ (Ăn Sáng  +  Tối) 

 

Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, nguyên ngày đoàn tiếp tục đi tham quan & 
làm việc tại Hội chợ Chinaplas 2017. Chiều 05:00 xe & HDV đón và đưa đoàn 
đi ăn tối. Về khách sạn nghỉ ngơi. 

 

Ngày 4: Thứ Sáu 
 

(19/05/2017) 

 
QUẢNG CHÂU  –   TPHCM (Ăn Sáng  +  Trưa) 

 

Ăn sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. Xe đưa quý khách đến Hội chợ 
tiếp tục tham quan Hội chợ và Xe sẽ đón khách vào lúc 11:00 tại điểm hẹn. Xe 
đưa quý khách đi ăn trưa. Xe và HDV địa phương đưa quý khách ra sân bay làm 
thủ  tục  xuất  cảnh  TQ  trên  chuyến  bay  VN503  lúc  15:15  –  17:10  về  đến 
TPHCM. Kết thúc chương trình. 

 

 
 
 
 



CHƯƠNG TRÌNH 2:  (Từ ngày 16 – 29/05/2017) - Bay của hãng CZ Airlines 
 

 
THỜI GIAN 

 
CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 

 
Ngày 1: Thứ Ba 
(16/05/2017) 

 
TPHCM  -  QUẢNG CHÂU  (Ăn Trưa  +  Tối) 

 

Quý khách tập trung tại sân bay TSN ga quốc tế đi khu D2 cột số 12 lúc 06:00 
sáng ngày 16/5 để làm thủ tục xuất cảnh VN trên chuyến bay CZ lúc 08:00 - 
11:50. Đến Quảng Châu làm thủ tục nhập cảnh theo đoàn, nhận lại hành lý ký 
gửi. Xe đưa đoàn đi ăn trưa. Tham quan Chùa Quan Hiếu, Ngôi chùa cổ tọa lạc 
tại trung tâm thành phố Quảng Châu. Về Khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi. Lúc 
18:00 tập trung ăn tối tại nhà hạng địa phương. Quý khách có thể tự tham gia 
chương trình dạo tàu trên sông Chu Giang và chụp ảnh với Tháp Truyền Hình 
Quảng Châu (chi phí tự túc). Về khách sạn. 

 
Ngày 2: Thứ Tư 
(17/05/2017) 

 
QUẢNG CHÂU – HỘI CHỢ  (Ăn Sáng  +  Tối) 

 

Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, nguyên ngày đoàn đi tham quan & làm việc 
tại Hội chợ Chinaplas 2017 - Hội chợ ngành Nhựa lớn nhất tại Châu Á 
được tổ chức hàng năm tại Trung Quốc. Tại đây, Quý vị có thể gặp gỡ 
các doanh nghiệp hàng đầu trong lĩnh vực sản xuất nguyên liệu và máy móc 
trong ngành Nhựa. Quý khách tự dùng bữa trưa tại Hội chợ. Chiều 05:00 xe 
& HDV đón và đưa đoàn đi ăn tối. Về khách sạn nghỉ ngơi. 

 
Ngày 3: Thứ Năm 

(18/05/2017) 

 
QUẢNG CHÂU – HỘI CHỢ  (Ăn Sáng  +  Tối) 

 

Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, nguyên ngày đoàn tiếp tục đi tham quan & 
làm việc tại Hội chợ Chinaplas 2017. Chiều 05:00 xe & HDV đón và đưa đoàn 
đi ăn tối. Về khách sạn nghỉ ngơi. 

 
Ngày 4: Thứ Sáu 

 

(19/05/2017) 

 
QUẢNG CHÂU – HỘI CHỢ  (Ăn Sáng  +  Tối) 

 

Ăn sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. Xe đưa quý khách đến Hội chợ 
tiếp tục tham quan Hội chợ và Xe sẽ đón khách vào lúc 13:00 tại điểm hẹn. Xe 
và HDV đưa đoàn đi Thượng Hạ Cửu khu mua sắm lớn nhất Thành Phố Quảng 
Châu.  Đúng 16h00  tập  trung  xe đưa  quý  khách  đi  ăn  tối tại nhà  hàng địa 
phương.  Quý  khách  ra sân  bay  làm  thủ tục xuất cảnh  TQ trên  chuyến  bay 
CZ367 lúc 20:00 – 21:50 về đến TPHCM. Kết thúc chương trình. 

 

 
CHƯƠNG TRÌNH 3:  (Từ ngày 14 – 19/05/2017) 

 
 

THỜI GIAN 
 

CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 
 

Ngày 1: Chủ Nhật 
(14/05/2017) 

 
TPHCM  -  HONGKONG  (Ăn Trưa trên máy bay +  Tối) 

 

Quý khách tập trung tại sân bay TSN ga quốc tế khu D2 cột số 12  lúc 08:35 
sáng ngày 14/5 để làm thủ tục xuất cảnh VN trên chuyến bay VN594 lúc 10:35 
– 14:20. Đến Hongkong làm thủ tục nhập cảnh theo đoàn, về khách  sạn nhận 
phòng, ăn tối với món BBQ Hàn Quốc, tự do mua sắm tại khu Tsim Sha Tsui. 

 

Ngày 2: Thứ Hai 
 

HONG KONG (Ăn Sáng  + Trưa + Tối) 



(15/05/2017) 
 

Ăn  sáng với các món  Tim  Sum  Hongkong (thưởng  thức hương vị  ẩm  thực 
Hongkong). Xe đưa đoàn đi tham quan tòa nhà cao nhất Hongkong Sky 100 
(Lên tầng thứ 100 để ngắm nhìn toàn cảnh TP). Tham quan Trung tâm Vàng 
Bạc Đá Quý JC. Tham quan Thiền Viện Chí Lâm, ngôi chùa được xây dựng 
theo phong cách vườn cảnh Bonsai của trường phái đạo Phật Zen Nhật. Ăn trưa 
tại nhà hàng nổi Jumbo. Tham quan Vịnh nước cạn, miếu Thần Tài, đỉnh núi 
Thái Bình (The Peak), để ngắm nhìn toàn cảnh TP. Hongkong, Tham quan Bảo 
Tàng Sáp và chụp hình với những nhân vật nổi tiếng được chế  tác bằng sáp. 
Tham  quan  Trung  Tâm  Hội  Nghị  Triển  Lãm  Hongkong,  quảng  trường 
Bauhinia. Ăn tối tại nhà hàng địa phương. Tham quan và tự do mua sắm tại khu 
phố chợ Ladies tại khu Mongkok. Về khách sạn nghỉ ngơi. 

 
Ngày 3: Thứ Ba 
(16/05/2017) 

 
HONGKONG  -  QUẢNG CHÂU (Ăn Sáng  + Trưa + Tối) 

 

Ăn sáng tại khách sạn, làm thủ tục trả phòng. Xe đón đoàn đi tham quan Đại 
Nhĩ Sơn để cầu phúc cho gia đình, tham quan Bảo Liên  Tự, chiêm ngưỡng 
tượng Phật Thích Ca Vĩ  Đại tọa lạc ngoài trời. Ăn cơm chay tại Đại Nhĩ 
Sơn. Xe đưa đoàn khởi hành ra cửa khẩu La Hồ, làm thủ tục xuất cảnh Hông 
Kông.   Đến Quảng Châu HDV đón đoàn về nhận phòng nghỉ ngơi. 18:00 tập 
trung ăn tối tại nhà hạng địa phương. Quý khách có thể tự tham gia chương trình 
dạo  tàu trên sông Chu Giang và chụp ảnh với Tháp Truyền Hình Quảng Châu 
(chi phí tự túc). 

 
Ngày 4: Thứ Tư 
(17/05/2017) 

 
QUẢNG CHÂU  -  HỘI CHỢ  (Ăn Sáng  + Tối) 

 

Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, nguyên ngày đoàn đi tham quan & làm việc 
tại Hội chợ Chinaplas 2017. Chiều 05:00 xe & HDV đón và đưa đoàn đi ăn tối. 
Về khách sạn nghỉ ngơi. 

 
Ngày 5: Thứ Năm 

(18/05/2017) 

 
QUẢNG CHÂU  -  HỘI CHỢ  (Ăn Sáng  + Tối) 

 

Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, nguyên ngày đoàn đi tham quan & làm việc 
tại Hội chợ Chinaplas 2017. Chiều 05:00 xe & HDV đón và đưa đoàn đi ăn tối. 
Về khách sạn nghỉ ngơi. 

 
Ngày 6: Thứ Sáu 

 
(19/05/2017) 

 
QUẢNG CHÂU  -  TP.HCM  (Ăn Sáng  + Tối) 
Ăn sáng tại khách sạn, 08h00 làm thủ tục trả phòng. Xe đưa đi tham quan và 
mua sắm đến 11 giờ tập trung xe đưa quý khách đi ăn trưa. Xe và HDV đưa quý 
khách ra sân bay đáp chuyến VN503 15:15 – 17:10, kết thúc chương trình. 

 

 
Kính chúc Quý khách một chuyến đi thú vị và bổ ích! 

 

 


