
 

 

HIỆP HỘI NHỰA VIỆT NAM  
VIETNAM PLASTICS ASSOCIATION 

Address: 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Tp.HCM, Việt Nam 
Tel: 08 – 35218552/53  Fax: 08 – 35218554   E-mail: info@vpas.vn  Website:  www.vpas.vn 

   
Kính gửi:    BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP NHỰA VIỆT NAM 

                                          (V/v: Chương trình tham dự Hội chợ K-2016 và KSTT Anh - Scotland)  

Hội chợ toàn cầu ngành Công nghiệp Nhựa và Cao su được tổ chức thường kỳ (03 
năm/lần)  “K – Dusseldorf 2016” luôn được đánh giá là hội chợ lớn nhất thế giới cho ngành Nhựa 
và Cao su (đây là kỳ hội chợ lần thứ 20 diễn ra tại thành phố Dusseldorf – Germany từ ngày 19/10 
– 26/10/2016). Và thực tế K - Dusseldorf  (www.k-online.de) đã trở thành địa điểm gặp gỡ quan 
trọng nhất cho các Doanh nghiệp trong ngành Nhựa từ khắp nơi trên thế giới trong những năm 
qua. Vì vậy, Hiệp hội Nhựa Việt Nam tổ chức đoàn Doanh nghiệp Nhựa Việt Nam tham quan hội 
chợ kết hợp việc tham quan thị trường tạị Thụy sĩ. 

Vậy kính mời các thành viên Hiệp hội Nhựa Việt Nam và các nhà doanh nghiệp sản xuất 
kinh doanh nhựa – cao su trong phạm vi cả nước tham dự chuyến đi này. 
 

CHƯƠNG TRÌNH THAM DỰ HỘI CHỢ NGÀNH NHỰA TẠI DUSSELDORF 
 
Chương trình 1 (05 ngày 04 đêm): 
 

 
 

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 

Ngày 1: 
 

Thứ Tư 
(19/10/2016) 

TP.HỒ CHÍ MINH - DUSSELDORF 

Hướng dẫn viên đón Quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, làm thủ tục đáp 
chuyến bay đi Dusseldorf – Đức. Nghỉ đêm trên máy bay.  
Đến Dusseldorf cùng ngày 19/10. 
Xe đưa đoàn tham quan:  
 Nhà thờ Cologne - một trong những nhà thờ đẹp nhất Châu Âu theo 

kiến trúc gothic, cao 157m, tương đương với toà nhà 40 tầng, khi 
ngước nhìn bạn có cảm giác dường như nó chạm đến bầu trời. Nhà thờ 
mang phong cách Gothic và đã được công nhận là Di sản Thế giới vào 
năm 1996.   

 Tòa Thị Chính – tòa nhà được xây dựng như một tổ hợp với các công 
trình khác nhau tại quảng trường trung tâm thành phố từ thế kỷ 16. 

 Trung tâm phố cổ Dusseldorf. Tuy là phố cổ nhưng lại vô cùng đông 
vui và nhộn nhịp, các ngôi nhà cao với mái nhọn cùng các hàng cây 
đung đưa che bóng mát nhìn rất trong lành. Ăn tối. Nhận phòng khách 
sạn, nghỉ ngơi. 

Ngày 2: DUSSELDORF – HỘI CHỢ (Ăn Sáng – Tối) 



 

 
Thứ Năm 

(20/10/2016) 

 08h00:  Sau khi ăn sáng, đoàn khởi hành đi tham dự Hội chợ K’2016. Ăn 
trưa tự túc tại Hội chợ. 

 18h00: Ăn tối và qua đêm tại Dusseldorf. 

Ngày 3: 
 

Thứ Sáu 
(21/10/2016) 

DUSSELDORF – HỘI CHỢ (Ăn Sáng – Tối) 

 08h00: Sau khi ăn sáng, đoàn khởi hành đi tham dự Hội chợ K’2016. Ăn 
trưa tự túc tại Hội chợ. 

 18h00: Cả đoàn tập trung đi ăn tối và qua đêm tại Dusseldorf. 

Ngày 4: 
 

Thứ Bảy 
(22/10/2016) 

DUSSELDORF –  HỘI CHỢ  (Ăn Sáng – Tối) 

 08h00: Sau khi ăn sáng, đoàn khởi hành đi tham dự Hội chợ K’2016. Ăn 
trưa tự túc tại Hội chợ. 

 17h00: Cả đoàn tập trung đi ăn tối và Sau đó Khởi hành ra sân bay làm 
thủ tục đáp chuyến bay về Việt Nam lúc 09h30 tối ngày 21/10 

Ngày 5: 
 

Chủ Nhật 
(23/10/2016) 

DUSSELDORF – TP.HỒ CHÍ MINH  

  06:05: Đến sân bay Dubai, chuyển tiếp chuyến bay về TP.Hồ Chí Minh.  
    20:00: Đến sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc chương trình.  
 

 CHI PHÍ:   70.500.000 đồng/khách  

 
Chương trình 2: 08 ngaøy 07 ñeâm 
 

 
 

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 

Ngày 1: 
 

Thứ Tư 
(19/10/2016) 

TP.HỒ CHÍ MINH - DUSSELDORF 

 Hướng dẫn viên đón Quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất, làm thủ tục 
đáp chuyến bay đi Dusseldorf – Đức. Nghỉ đêm trên máy bay.  
Đến Dusseldorf cùng ngày 19/10. 
Xe đưa tham quan:  
 Nhà thờ Cologne - một trong những nhà thờ đẹp nhất Châu Âu theo 

kiến trúc gothic, cao 157m, tương đương với toà nhà 40 tầng, khi 
ngước nhìn bạn có cảm giác dường như nó chạm đến bầu trời. Nhà thờ 
mang phong cách Gothic và đã được công nhận là Di sản Thế giới vào 
năm 1996.   

 Tòa Thị Chính – tòa nhà được xây dựng như một tổ hợp với các công 
trình khác nhau tại quảng trường trung tâm thành phố từ thế kỷ 16. 

Trung tâm phố cổ Dusseldorf. Tuy là phố cổ nhưng lại vô cùng đông vui 
và nhộn nhịp, các ngôi nhà cao với mái nhọn cùng các hàng cây đung đưa 
che bóng mát nhìn rất trong lành. Ăn tối. Nhận phòng khách sạn, nghỉ 
ngơi. 



 

Ngày 2: 
 

Thứ Năm 
(20/10/2016) 

DUSSELDORF – HỘI CHỢ (Ăn Sáng – Tối) 

 08h00:  Sau khi ăn sáng, đoàn khởi hành đi tham dự Hội chợ K’2016. Ăn 
trưa tự túc tại Hội chợ. 

 18h00: Ăn tối và qua đêm tại Dusseldorf. 

Ngày 3: 
 

Thứ Sáu 
(21/10/2016) 

DUSSELDORF – HỘI CHỢ (Ăn Sáng – Tối) 

 08h00:  Sau khi ăn sáng, đoàn khởi hành đi tham dự Hội chợ K’2016. Ăn 
trưa tự túc tại Hội chợ. 

 18h00: Ăn tối và qua đêm tại Dusseldorf . 

Ngày 4: 
 

Thứ bảy 
(22/10/2016) 

DUSSELDORF – FRANKFURT (Ăn Sáng – Trưa - Tối) 
 
TÁCH ĐOÀN  
07:00: Dùng điểm tâm tại khách sạn. Trả phòng. Khởi hanh về Frankfurt. 
 Qúy khách tham quan: 
 Goethe House – ngôi nhà của đại văn 

hào Johann Wolfgang von Goethe nằm 
trong khu thị trấn cổ của Frankfurt 

 Chụp hình Nhà thờ Dom (St. 
Bartholomäus) - công trình tôn giáo lớn 
nhất của thành phố, Tòa thị chính. 

12:00: Ăn trưa tại nhà hàng.  
14:00: Tiếp tục tham quan:  
 Quảng trường Romerberg, là phần trung tâm lịch sử ít ỏi mà Frankfurt 

còn lại được sau những cuộc chiến tranh.  
 Tự do tham quan mua sắm tại các trung tâm thương mại. 
18:00: Ăn tối tại nhà hàng. 
19:00: Nghỉ ngơi tại khách sạn Lindner Congress Hotel  
Địa chỉ : Bolongarostr. 100 65929 Frankfurt am Main Germany. Tel: 

+49 69 33002 00            

Ngày 5: 
 

Chủ Nhật 
(23/10/2016) 

FRANKFURT  ZURICH (THỤY SĨ) (Ăn Sáng – Trưa - Tối) 
 
07:00: Ăn sáng tại khách sạn, trả phòng. 
08:30: Khởi hành đi Zurich - thành phố lớn nhất Thụy Sĩ, là trung tâm 
kinh tế - xã hội của nước này 
12:00: Ăn trưa trên đường đi  
16:00: Đến nơi, tham quan thành phố Zurich: 
 Nhà thờ St. Peter 
 Chụp hình nhà thờ Fraumunster nổi tiếng với chuỗi ô cửa kính đầy 

sắc màu tái hiện lại các Thánh tích được thiết kế bởi danh họa Marc 
Chagall. 

19:00: Ăn tối tại nhà hàng.  
20:00: Về nhận phòng khách sạn Mövenpick Hotel Zurich-Airport 
nghỉ ngơi.  
Địa chỉ : Walter Mittel holzerstrasse 8, 8152 Glattbrugg, Switzerland.  
Tel : +41 44 808 88 88    -   Fax : 41-44-8088554 

Ngày 6: ZURICH  NÚI TITLIS LUCERNE (Ăn Sáng – Trưa - Tối) 

 



 

 

 
Thứ Hai 

(24/10/2016) 

07:00: Dùng điểm tâm tại khách sạn, trả phòng.  
08:30: Di chuyển đến thành phố Engelberg thuộc miền trung Thụy Sỹ - 
Thành phố “Núi thiên thần”, nơi có núi tuyết Titlis nổi tiếng nơi được 
mệnh danh là thiên đường du lịch.  
 Đi cáp treo lên núi Titlis – chiêm ngưỡng cảnh quan thiên nhiên hùng 

vĩ từ trên cao, những thung lũng kéo dài và những rừng thông đặc thù 
của vùng núi Alps (tham gia các môn thể thao trượt tuyết, chi phí tự 
túc). 

12:00: Ăn trưa tại nhà hàng. 
14:30: Khởi hành về thành phố Lucerne, tham quan: 
 Tượng đài Lion Monument - tác phẩm điêu khắc tưởng nhớ hơn 

800 người lính Thụy Sĩ đã xả thân để bảo vệ vua nước Pháp Louis 
XVI trong cuộc Cách mạng 1789.  

 Cầu Chapel, từ đây, Quý khách có thể nhìn thấy nhà thờ Jesuit.  
 Tự do mua sắm tại các trung tâm thương mại. 
18:00: Ăn tối tại nhà hàng.  
19:30: Về khách sạn Grand Hotel Europe nhận phòng nghỉ ngơi.                    
  Địa chỉ : Haldenstrasse 59, CH-6006 Luzern 
Tel:    +41 41 370 00 11   -    Fax +41 41 370 10 31.  
 

Ngày 7: 
 

Thứ Ba 
(25/10/2016) 

 ZURICH  GENEVA        (Ăn Sáng – Trưa - Tối) 
 
Ăn sáng tại khách sạn, trả phòng.  
Khởi hành đi Geneva – Thụy Sỹ – thành 
phố yên bình nhất Thế giới. Tham quan: 
 Khu phố cổ Geneva, đồng hồ hoa.   
 Chiếc ghế gãy - Broken chair 

memorial 
 Hồ Geneva với tháp nước Jet dEau 

cao 140m  
 Tự do mua sắm tại cửa hàng chuyên 

bán sản phẩm đặc trưng và nổi tiếng 
của Thụy sĩ, Đồng hồ Thụy Sĩ.  

 
Xe đưa đoàn ra sân bay đáp chuyến bay về Việt Nam. 
 

Ngày 8: 
 

Thứ Tư 
26/10/2016) 

  THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Ăn Sáng – Trưa - Tối) 

Đến sân bay Tân Sơn Nhất. Quý khách làm thủ tục nhập cảnh và nhận lại 
hành lý. 
Kết thúc chuyến đi. Chia tay và hẹn gặp lại. 

 CHI PHÍ:    107.000.000 đồng/khách 

 CHI PHÍ TRÊN BAO GỒM:  



 

1.  Vé máy bay khứ hồi 

2. Phí an ninh sân bay, phí xăng dầu, thuế phi trường 

3.  Lệ phí visa nhập cảnh Châu Âu (Đức + Thụy Sĩ) 

4.  Phí bảo hiểm y tế với mức bồi thường tối thiểu 30.000 Euro. 

5. Vé vào cổng tham quan Hội chợ (120 Euro/3 ngày/người) 

6.  Khách sạn tiêu chuẩn 3-4 sao, phòng đôi trở lên. (Riêng khách sạn tại Dusseldorf, 
bán kính trong vòng từ 10 - 12km đến hội chợ – Rất thuận tiện cho doanh nghiệp 
đi lại) 

7.  Các bữa ăn trưa và ăn tối theo chương trình. Hướng dẫn viên tiếng Việt suốt tuyến. 

 

 KHÔNG BAO GỒM:  

1. Hộ chiếu. 

2. Điện thọai. 

3. Giặt ủi/ Quay phim/ Chụp ảnh. 

4. Hành lý quá cước (trên 30 kg). 

5. Tiền tip cho HDV địa phương và tài xế (180.000VND/ngày/người) 

 
Ghi chú:   
 Trình tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi tùy theo thời điểm khởi 

hành. 
 Trong trường hợp bị từ chối visa, Quý khách vẫn phải nộp lệ phí visa Đức, Phí dịch 

vụ thư mời, thư bảo lãnh: 6,500,000 vnđ/ 1 Khách 
 

 
------ 

 


