
 
 

 
Chương trình tham dự Hội chợ Quốc tế chuyên ngành Máy móc, Đóng gói Bao Bì 

tại Dusseldorf, Đức – INTERPACK 2017 
kết hợp du lịch Đông Âu Cổ Kính Xinh đẹp 

 

DUSSELDORF – ĐỨC 
SÉC – ÁO – HUNGARY  

Thời gian: 10 Ngày – 08 Đêm 
     Khởi hành dự kiến: 02/05 – 11/05/2017 

 

Thông tin triển lãm: 
Hội chợ Interpack được xem là một trong những hội chợ lớn nhất về chuyên ngành máy móc, đóng gói bao 
bì trên toàn Thế giới được tổ chức 3 năm 1 lần với sự  tham gia của hàng nghìn chuyên gia trong  ngành. 
Hội chợ Interpack 2017 sẽ diễn ra từ ngày 04 – 10/05/2017 tại Dusseldorf, Đức quy tụ các nhà sản xuất 
máy móc và thiết bị bao bì, nguyên liệu bao bì, các sản phẩm bao bì cho ngành bao bì thực phẩm, dược phẩm 
và mỹ phẩm, thiết bị chế biến bánh kẹo và ngũ cốc… hàng đầu trên Thế giới. Dự kiến Hội chợ lần này có 
khoảng 300.000 khách tham dự từ 163 quốc gia, quy tụ gần 3.000 nhà trưng bày từ 60 nước trên Thế giới. 

Trang web hội chợ: http://www.interpack.com 

Thông tin sản phẩm: 
 Máy móc, thiết bị bao bì 
 Nguyên vật liệu đóng gói 
 Thiết bị đóng gói thực phẩm, đồ uống, bánh kẹo… 

 

 
THÔNG TIN CHUYẾN BAY  
 
HÃNG EMIRATE AIRLINES ( EK) 
Ngày 03/05: SGN  - DUSSELDORF 
1 EK  393 U  3MAY SGNDXB HS1       0035-3 0455-3 Y-U 
2 EK   55 U  3MAY DXBDUS HS1       0830-3 1325-3 Y-U 

 HIỆP HỘI NHỰA VIỆT NAM 
VIETNAM PLASTICS ASSOCIATION 

Address: 156 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam 
          Tel: 08–35218552    Fax: 08–35218554     E-mail: info@vpas.vn    Website: www.vpas.vn 



 
Ngày 10/05: BUDAPEST - SGN 
3 EK  112 U 10MAY BUDDXB HS1       1600-3 2320-3 Y-U 
4 EK  392 U 11MAY DXBSGN HS1       0930-4 1940-4 Y-U 
 
Chi tiết chương trình: 

 
Hướng dẫn viên đón Đoàn tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay đi Dusseldorf. Nghỉ đêm trên 
máy bay.  
 

 
04:55: Đến sân bay Dubai, nối tiếp chuyến bay EK 55 (08:30 – 13:25) đi 
Dusseldorf.  
13:25: Đến sân bay Dusseldorf, làm thủ tục nhập cảnh.  
14:15: Xe đưa đoàn đi tham quan thành phố Cologne:  
    Nhà thờ Cologne – một trong những nhà thờ đẹp nhất Châu Âu theo 
kiến trúc Gothic, có kiến trúc 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 đã 
được công nhận là Di sản Thế giới vào năm 1996.   
    Tòa Thị Chính được xây dựng như một tổ hợp với các công trình 
khác nhau tại quảng trường trung tâm thành phố từ thế kỷ 16. 
17:30: Ăn tối tại nhà hàng ở Cologne.  
19:30: Khởi hành về Dusseldorf – Neuss (khoảng 45 Km) nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi. 
 

 
Ăn sáng tại khách sạn. 
 Làm thủ tục trả phòng. 
Xe đưa Quý khách đến Trung tâm triển lãm tham dự Hội chợ Quốc tế ngành 
Máy móc – Đóng gói Bao bì – INTERPACK 2017 tại Dusseldorf 

 Địa chỉ: Messe Düsseldorf; Stockumer Höfe, 40474 Düsseldorf, North 
Rhine-Westphalia, Đức. 

Ăn trưa tự túc tại hội chợ. 
Xe đón đoàn từ Hội chợ đi ăn tối. Về khách sạn nghỉ ngơi. 
 
 
 
 

 
Ăn sáng tại khách sạn. 
 Làm thủ tục trả phòng. 
Xe đưa Quý khách đến Trung tâm triển lãm tham dự Hội chợ Quốc tế ngành 
Máy móc – Đóng gói Bao bì – INTERPACK 2017 tại Dusseldorf 

 Địa chỉ: Messe Düsseldorf; Stockumer Höfe, 40474 Düsseldorf, North 
Rhine-Westphalia, Đức. 

Ăn trưa tự túc tại hội chợ. 
Xe đón đoàn từ Hội chợ ra sân bay đáp chuyến bay đi Praha ( Séc) – thành 
phố cổ kính xinh đẹp nhất. 
Chuyến bay dự kiến: 
Đến Praha. Đoàn ăn tối. 
Nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi 

 02/05: TP.HCM/HÀ NỘI  DUSSELDORF  
 

NGÀY 01 

 03/05: DUSSELDORF Tối NGÀY 02 

 04/05: DUSSELDORF  INTERPACK 2017  Sáng  Tối NGÀY 03 

 05/05: DUSSELDORF  INTERPACK 2017 PRAHA  Sáng  Tối NGÀY 04 

 

 

 



 

 
 
Ăn sáng tại khách sạn.  
Xe đưa đoàn đi tham quan: 
 Quần thể lâu đài Prague Castle, pháo đài lớn nhất Châu Âu, là viên ngọc quý của CH Czech, gồm: Cung 

điện Hoàng gia cổ, Nhà thờ Thánh George, nhà thờ Thánh Vitus lớn nhất và nổi tiếng. Tại nhà thờ có 
các nhà nguyện, và đáng chú ý nhất trong số đó là nhà nguyện Thánh Wenceslas với những bức tường đá 
bán quý tinh tế.  

 Quảng trường Phố Cổ (Old Town Square) với khung cảnh cổ kính tuyệt 
đẹp. Tọa lạc tại đại sảnh quảng trường là đồng hồ thiên văn có từ năm 
1410, phía đông là nhà thờ Church of Our Lady Before Tyn với nội thất 
chạm trổ theo phong cách Gothic vào thế kỷ 14, gần đó là Lâu đài Kinsky 
và ở phía tây bắc là nhà thờ Thánh Nicholas, Tòa Thị Chính & Tháp cổ.  

 Tự do tham quan và mua sắm tại các trung tâm thương mại trong 
thành phố. 

18:00: Dùng bữa tối tại nhà hàng.  
19:00: Nhận phòng khách sạn Hotel International Prague nghỉ ngơi. 
 

 
07:00: Ăn sáng.  
09:00 Quý khách khởi hành tham quan thành phố Karlovy (155 KM) – Nổi tiếng với nhiều suối nước nóng 
có giá trị cao trong việc chữa bệnh (13 con suối chính và 300 suối nước nóng nhỏ hơn), được sử dụng cho 
các tầng lớp quý tộc từ thời Trung cổ. Nơi đây còn được biết đến với Liên 
hoan Phim quốc tế Karlovy Vary..  
12:00: Ăn trưa  
Tham quan: 
 Nhà thờ thánh – Andrew’s Church. 
 Nhà thờ thánh – Cathedral Saint Paul. 
 Nhà hát thành phố - Municipal Theater. 
14:00 Trở về Prague. Quý khách tự do mua sắm tại các trung tâm mua sắm 
lớn trong thành phố. 
17:30: Ăn tối, về khách sạn nghỉ ngơi. 
 

 
Ăn sáng tại khách sạn, trả phòng.  
Quý khách khởi hành đi Vienna – Thủ đô Áo, quê hương của thiên tài âm 
nhạc Thế giới Wofgang Amadeus Mozart. 
Đến Vienna, Quý khách dung bữa trưa tại nhà hàng.  
Buổi chiều tham quan thành phố: 
 Cung điện Mùa đông của Hoàng gia Habsburg (HofburgImperial Palace) 

– được Unesco công nhận là Di sản Văn hóa Thế giới. 
 Công viên Hoàng gia (Schonbrun Park) – công viên trung tâm có bức 

tượng mạ vàng của nhà soạn nhạc vĩ đại Johann Strauss 
 Đài tưởng niệm Marie Terezie 
 Nhà hát Opera và Trung tâm Thành phố. 
Ăn tối, sau đó di chuyền 

 
Ăn sáng tại khách sạn, trả phòng.  
Khởi hành đi Budapest – thủ đô của Hungary, thành phố được xem là trung tâm quan trọng của Trung Âu 
về kinh tế, chính trị và văn hóa nằm hai bên bờ sông Danube. 

  06/05: THAM QUAN PRAHA (SÉC) Sáng  Trưa  Tối NGÀY 05 

 07/05: PRAGUE  KARLOVY  PRAGUE Sáng  Trưa  Tối 
 

NGÀY 06 

  08/05: PRAGUE  VIENNA (ÁO) (331km ~ 3h40’) Sáng  Trưa  Tối NGÀY 07 

  09/05: VIENNA  BUDAPEST (240km ~ 2h40’) Sáng  Trưa  Tối NGÀY 08 

 

 



 
Đến Budapest, Quý khách tham quan: 
 Nhà hát quốc gia Opera (chụp hình bên ngoài) 
 Nhà thờ Thánh Stephen (St. Stephen Basilica) 
 Quảng trường Anh Hùng, 
 Trung tâm nghỉ dưỡng với bể tắm suối khoáng và chăm sóc sắc đẹp (Széchenyi Spa), Quý khách có thể 

vào tắm tại đây (chi phí tự túc).  
Ăn tối tại nhà hàng. 
19:00: Về khách sạn Golden Park hotel nghỉ ngơi. 
 

 
07:00: Dùng điểm tại khách sạn.  
09:00: Xe đưa Quý khách đi tham quan Budapest: 
 Pháo đài Ngư phủ (Fisherman’s Bastion) nổi tiếng theo phong cách tân Gothic và La Mã. Thành Ngư 

phủ được xây từ 1895-1902 do kiến trúc sư Frigyes Schulek thực hiện và được người dân xứ Hungary 
bình chọn là một trong “Bảy kỳ quan kiến trúc Hungary”. 

 Nhà thờ St Matthias do vua Mathias Corvinus xây dựng năm 1015, là nơi 
tổ chức lễ đăng quang ngôi vị của các vị vua Hungary. Nhà thờ là biểu 
tượng thịnh vượng của thành phố suốt 700 năm lịch sử, nhưng số phận của 
nó không kém phần bi tráng trong thời kỳ bị Thổ Nhĩ Kỳ xâm chiếm. 

12:00: Ăn trưa tại nhà hàng  
14:00: Tiếp tục tham quan:  
 Chụp hình Tòa nhà Quốc hội, từng được cựu Tổng thống Pháp Jacques 

Chirac khen tặng là “tòa nhà Quốc hội đẹp nhất thế giới”. 
 Ngồi du thuyền tham quan một vòng thành phố   
18:00: Ăn tối tại nhà hàng.  
19:00: Xe đưa đoàn ra sân bay để làm thủ tục đáp chuyến bay về Việt Nam. 
Nghỉ đêm trên máy bay. 
Chuyến bay 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. 
 

Giá Tour:  87.900.000 đồng/khách 
Bay hãng hàng không 5 sao – Emirate Airlines 

  10/05: BUDAPEST  TP.HỒ CHÍ MINH Sáng  Trưa  Tối 
 

NGÀY 09 

  11/05: TP.HỒ CHÍ MINH 
 

 NGÀY 10 
 


