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Kính gửi:   BAN LÃNH ĐẠO DOANH NGHIỆP NHỰA VIỆT NAM 
                                (V/v: Chương trình tham dự Hội chợ K-2019 và KSTT Phần Lan - Thụy Điển - Nga)  

Hội chợ toàn cầu ngành Công nghiệp Nhựa và Cao su được tổ chức thường kỳ (03 

năm/lần) “K – Dusseldorf 2019” luôn được đánh giá là hội chợ lớn nhất thế giới cho ngành Nhựa 

và Cao su (đây là kỳ hội chợ lần thứ 21 diễn ra tại thành phố Dusseldorf – Germany từ ngày 16/10 

– 23/10/2019). 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 sẽ tổ chức đoàn Doanh nghiệp Nhựa Việt Nam tham quan 

hội chợ kết hợp việc tham quan thị trường tạị Phần Lan, Thụy Điển và Nga. 

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, 

ĐỨC và THAM QUAN PHẦN LAN – THỤY ĐIỂN - NGA 
 
Chương trình (13 ngày 12 đêm): 
 

 
 

THỜI GIAN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 

Ngày 1: 
 

Thứ Tư 
(16/10/2019) 

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.  

Ngày 2: 
 

Thứ Năm 
(17/10/2019) 

DUBAI - DUSSELDORF – HỘI CHỢ 

Đến sân bay Istanbul, nối tiếp chuyến bay đi 
Dusseldorf. Đến Dusseldorf, làm thủ tục nhập 
cảnh. Xe đưa Quý khách đến Trung tâm tham 
dự Hội chợ Triển Lãm Quốc tế ngành Nhựa 
– Cao Su K 2019. 

- Ăn trưa tại Hội chợ, chiều 5h00 xe đón 
đoàn đi ăn tối, về khách sạn nghỉ ngơi. 

Ngày 3: DUSSELDORF – HỘI CHỢ (Ăn Sáng – Tối) 



 

 
Thứ Sáu 

(18/10/2019) 

 08h30: Sau khi ăn sáng, đoàn khởi hành đi tham dự Hội chợ K’2019. Ăn 
trưa tự túc tại Hội chợ. 

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

Ngày 4: 
 

Thứ Bảy 
(19/10/2019) 

DUSSELDORF –  HELSINKI (Ăn Sáng – Tối) 

Sau khi ăn sáng, trả phòng, xe đưa đoàn ra 

sân bay đáp chuyến bay đi Helsinki – thành 
phố lớn nhất Phần Lan được mệnh danh là 
“Cô gái vùng Baltic”. Năm 2000, Helsinki 
được công nhận là thành phố văn hóa nổi 
tiếng hơn 200 năm tuổi của Châu Âu với 
kiến trúc độc đáo và danh lam thắng cảnh 
nổi tiếng. 

Chuyến bay dự kiến: Ngày 19/10 DUSSELSDORF – HELSINKI Bay thẳng,  

2 AY1392 L 19OCT 6 DUSHEL DK1  1150 1510  19OCT  E - 01PC  
 
15:15: Đến nơi, làm thủ tục nhập cảnh.  
16:00: Xe và HDV đón đoàn tại sân bay đưa đi tham quan: 
 Nhà thờ Temppeliaukio (còn gọi là Nhà thờ Đá): đây là công trình 

độc đáo của hai anh em kiến trúc sư Timo và Tuomo Suomalainen, 
được hoàn thành vào năm 1969. Công trình được khoét sâu vào bên 
trong một mỏm đá granite lớn, và với kết cấu đặc biệt, đây là nơi 
thường xuyên diễn ra các buổi hòa nhạc với chất lượng âm thanh tuyệt 
vời được vọng ra từ những bức tường đá tự nhiên. 

 Ngắm The Presidential Palace – Phủ Tổng thống, Đài tưởng niệm 
Sibelius 

18:30: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng.  
19:30: Về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi.  

Ngày 5: 
 

Chủ Nhật 
(20/10/2019) 

HELSINKI – SUOMENLINNA – HELSINKI  (Ăn Sáng – Trưa - Tối) 

07:00: Dùng bữa sáng tại khách sạn.  
08:30: Đoàn di chuyển ra bến cảng để lên 
tàu (ferry) ra đảo Suomenlinna. Quý 
khách tham quan: 
 Pháo đài Suomenlinna: một quần thể 

pháo đài được xây dựng trên 6 hòn đảo 
nằm giữa biển tại Helsinki. Từng được 
biết đến với cái tên "Pháo đài của 
Svea", Suomelinna được UNESCO 
công nhận là di sản thế giới vào năm 
1991. Được xây dựng vào nửa sau thế 
kỷ 18 nhằm chống lại nguy cơ xâm lấn từ đế quốc Nga, công trình tiêu 
biểu cho kiến trúc quân sự đặc trưng của Châu Âu thời bấy giờ. 

12:00: Sau khi lên tàu trở về đất liền, dùng bữa trưa tại nhà hàng. 
14:00: Tham quan:  
 Vương cung thánh đường Uspenski (còn gọi là Nhà thờ đỏ): nhà thờ 

Chính Thống Giáo lớn nhất Tây Âu, được thiết kế bởi kiến trúc sư 
người Nga Aleksey Gornostayev. Với mái vòm bằng vàng và gạch đỏ, 

 

 



 

Uspenski mang đậm dấu ấn của kiến trúc Nga. Tọa lạc trên một sườn 
đồi thuộc bán đảo Katajanokka, từ nhà thờ Quý khách phóng tầm mắt 
nhìn bao quát thành phố tuyệt đẹp. 

 Tự do khám phá và mua sắm các loại mặt hàng lưu niệm tại chợ 
phiên ngoài trời.   

18:00: Dùng bữa tối tại nhà hàng  
19:00: Về khách sạn nghỉ ngơi.  

Ngày 6: 
 

Thứ Hai 
(21/10/2019) 

HELSINKI – TURKU – STOCKHOLM (THỤY ĐIỂN) (Sáng – Trưa - Tối) 

07:00: Dùng điểm tâm tại khách sạn, trả phòng. 
09:00: Khởi hành đi cố đô Turku – thành 
phố cổ nhất Phần Lan và là thủ đô xưa 
của nước này. Turku cũng là cảng khẩu 
thông thương quan trọng giữa Phần Lan và 
Thụy Điển.  
11:30: Dùng bữa trưa tại nhà hàng.  
13:00: Khám phá cố đô Turku: 
 Lâu đài Turku – tòa lâu đài trung cổ 

được xây dựng từ thế kỷ 13 (đóng cửa 
vào thứ 2 hàng tuần). 

 Chụp hình Giáo đường Do Thái, nhà 
thờ Turku  

18:00: Ăn tối tại nhà hàng   
19:00: Quý khách ra bến cảng đáp tàu thuỷ Silja Line vượt biển Baltic 
khởi hành đi Thụy Điển. Nghỉ đêm trên tàu.  

Ngày 7: 
 

Thứ Ba 
(22/10/2019) 

 THAM QUAN STOCKHOLM (THỤY ĐIỂN)           (Ăn Sáng – Trưa - Tối) 

06:10: Tàu đến bến Vartahamnen, Stokholm – thủ đô của Thuỵ Điển, và 
là thành phố đông dân nhất Scandinavi, thành phố này được nhiều người 
mệnh danh là “Venice của phương Bắc”. 
06:30: Xe đón và đưa Quý khách đi tham 
quan: 
 Tòa Thị Chính (City Hall), nơi hàng 

năm thường tổ chức tiệc các giải thưởng 
Nobel Prize. 

 Viện Bảo tàng Vasa – bảo tàng hàng hải 
này là nơi trưng bày chiến hạm của Hải 
quân Hoàng gia Thụy Điển  bị đánh chìm 
vào năm 1628. Bảo tàng tái hiện sống động lịch sử bí ẩn của con tàu 
được trục vớt sau 300 năm dưới đáy đại dương (vào năm 1961), trong 
tình trạng gần như còn nguyên vẹn. 

12:00: Ăn trưa tại nhà hàng.  
14:00: Tiếp tục tham quan:  
 Cung điện Hoàng gia Thụy Điển Kungliga Slottet tọa lạc ở khu phố 

cổ Gamla Stan, là một trong hai cung điện hoàng gia Stockholm. Đây 
là nơi đặt văn phòng của nhà vua cùng với các thành viên khác của 
Hoàng gia Thụy Điển. Cung điện được sử dụng chủ yếu cho các cuộc 
họp của hoàng gia và là nơi diễn ra nhiều sự kiện quan trọng của nội 
các Thụy Điển. 

 Chụp hình Nhà hát Royal Opera House, Thư viện quốc gia, Công 

 

 



 

 

viên Kungstrad, Tháp truyền thanh và truyền hình Kaknas 
 Phố cổ Gamla Stan (nếu còn thời gian). 
18:30: Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng.  
19:30: Về khách sạn nhận phòng, nghỉ ngơi. 

Ngày 8: 
 

Thứ Tư 
(23/10/2019) 

 STOCKHOLM – ST. PETERSBURG                       (Ăn Sáng – Tối)   

05:30: Dùng điểm tâm box-breakfast, trả 
phòng. 
06:00: Xe đưa đoàn ra sân bay làm thủ tục 
đáp chuyến bay đi St. Petersburg. 

Chuyến bay dự kiến: 3  SK 732 G 23OCT 3 
ARNLED DK1  1150 1415  23OCT  E - 00PC 

14:15: Đến St. Petersburg, làm thủ tục 
nhập cảnh. 
15:00: Xe và HDV địa phương đón đoàn đưa đi tham quan: 
 Đi ngang đại lộ Nevsky Prospekt  
 Bảo tàng Hermitage (main building) - Cung điện Mùa Đông tráng lệ 

và cổ kính. Đây là kiệt tác của kiến trúc sư danh tiếng V.V.Rastrelli, 
được xây dựng trong khoảng thời gian từ 1754 – 1762. Cung điện Mùa 
Đông trở thành một trong hơn 200 viện bảo tàng của thành phố trưng 
bày tác phẩm của nhiều danh hoạ Tây Âu và thế giới như Leonardo da 
Vinci, Raffaelo, Goya, Matisse, Gauguin, Picasso và những bộ tranh 
sưu tập lớn của Bá tước Henrich Bruchl (Dresden), của chủ nhà băng 
Kros (Paris), của Huân tước Walpole (London), của Hoàng hậu 
Josephine (Paris) 

 Chụp hình Pháo đài Peter và Paul xây năm 1703 là nơi chôn cất thi 
hài các Sa hoàng. 

 Nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh Kazan (nếu còn thời gian), một trong 
những nhà thờ chính thống giáo lớn nhất của thủ đô phương Bắc. 

19:00: Ăn tối tại nhà hàng. 
20:00: Nhận phòng, nghỉ ngơi tại khách sạn. 

Ngày 9: 
 

Thứ Năm 
(24/10/2019) 

 THAM QUAN  ST. PETERSBURG                     (Ăn Sáng – Trưa - Tối) 

07:00: Dùng điểm tâm sáng.  
09:00: Khởi hành đi tham quan: 
 Cung điện Mùa Hè Peterhof. Tại đây có các  

công viên tráng lệ trải dài trên một diện tích 
 rộng hàng trăm héc ta. Đặc biệt, với hệ thống 
 3 thác nước, 144 đài phun nước muôn hình muôn  
vẻ, độc nhất vô nhị trên thế giới, Peterhof được mệnh danh là “Thủ đô 
của các đài phun nước” và quy tụ những tác phẩm kiệt xuất của ngành 
điêu khắc, kiến trúc, hội hoạ, ngành làm vườn và công viên của Nga 
trong suốt 3 thế kỷ. 

12:00: Ăn trưa tại nhà hàng.  
13:00: Tiếp tục tham quan: 
 Cung Điện Ekaterina Palace (vào trong) - niềm tự hào muôn đời của 

kiến trúc Nga, được xếp hạng là một trong những cung điện lộng lẫy và 
nguy nga nhất trên thế giới và là biểu tượng cho sự xa hoa của chế độ 
Nga Hoàng. Trong cung điện du khách sẽ được tận mắt ngắm căn 



 

 

 

phòng Hổ phách, một hiện vật cực kỳ nổi tiếng, được xem là kỳ quan 
thứ 8 của Thế giới.   

 Đài tưởng niệm Peter đại đế, quảng trường cung điện (nếu còn thời 
gian)  

18:00: Ăn tối và thưởng thức chương trình ca múa nhạc dân tộc Nga được 
trình diễn tại Cung điện Nikolayevskiy. Trong chương trình khách được 
thưởng thức ăn nhẹ thử các món bánh mỳ kiểu Nga, nếm 1 ly rượu Vodka 
hoặc 1 ly rượu vang Nga.   
22:30: Nghỉ ngơi tại khách sạn. 

Ngày 10: 
 

Thứ Sáu 
(25/10/2019) 

ST. PETERSBURG    -  MOSCOW   (711km)         (Ăn Sáng – Trưa - Tối) 

07:30: Dùng điểm tâm tại khách sạn, trả phòng 
08:00: Xe đưa Quý khách tham quan: 
 Du thuyền trên sông Neva ngắm cảnh - 

Sông Neva hay còn gọi sông Nêva là một 
con sông dài 74 km ở nước Nga, chảy từ 
hồ Ladoga qua eo đất Karelia và thành phố 
Sankt-Peterburg vào vịnh Phần Lan             
(khoảng 1 tiếng).  

 Nhà thờ Isaacs một bảo tàng kiến trúc và 
hội họa lớn của nhân loại với khoảng 3.000 bức họa được làm bằng 
nghệ thuật ghép đá mosaic, với mái vòm được dát bằng vàng thật biểu 
tượng cho sự xa hoa của chế độ Nga Hoàng (ước khoảng gần 100kg) ở 
độ cao gần 100m, với 112 cây cột lớn, cao vút rất điển hình của kiến 
trúc châu Âu thế kỷ 18-19. 

11:00: Ăn trưa boxed lunch   
11:30: Khởi hành đi Moscow bằng tàu cao tốc (Sapsan Speed Train) từ 
13:10 – 17:15  
17:15: Tới Moscow, xe đón và đưa Quý khách đi dùng cơm tối. 
19:00: Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.  

Ngày 11: 
 

Thứ Bảy 
(26/10/2019) 

THAM QUAN MOSCOW                             (Ăn Sáng – Trưa - Tối) 

08:00: Dùng điểm tâm tại khách sạn 
09:00: Đoàn đi tham quan:  
 Đài tưởng niệm liệt sĩ  
 Quảng trường đỏ, địa danh nổi tiếng 

nhất ở thủ đô Moscow, là nơi thường 
diễn ra các cuộc duyệt binh lịch sử 
và được UNESCO đưa vào danh 
sách di sản thế giới gồm: Vườn 
Alexander, GUM, Giáo đường Thánh St. Basil’s mang tính biểu tượng 
và là nơi thu hút du khách tham quan hàng đầu tại Moscow. 

 Lăng Lenin, nơi bảo quản và lưu giữ thi hài của Vladimir Ilyich Lenin 
và được đặt tại trung tâm Quảng trường Đỏ tại thủ đô Moscow (có thể 
đóng cửa mà không báo trước) 

13:00: Ăn trưa tại nhà hàng.  
14:00: Tiếp tục tham quan: 
 Điện Kremlin - nơi làm việc, sinh sống của tổng thống Nga và các cơ 

quan tối cao. Điện Kremlin là một trong những công trình kiến trúc - 
lịch sử - nghệ thuật chính của quốc gia gồm nhà thờ, lăng mộ của sa 



 

 

hoàng, nơi mọi người vẫn gọi là tháp chuông của Ivan đại đế. Hiện nay 
điện Kremlin là nơi lưu trữ bộ sưu tập độc nhất vô nhị, những kỷ vật 
lịch sử, kiến trúc và văn hóa như: nhà thờ Đức Mẹ Đồng Trinh, nhà thờ 
Tổng Lãnh Thiên Thần Michael, nhà thờ Truyền Tin, nhà thờ Hoàng Gia.  

 Phòng nghệ thuật Tretyakov. 
18:00: Ăn tối tại nhà hàng. 
19:00: Về khách sạn nghỉ ngơi. 

Ngày 12: 
 

Chủ Nhật 
(27/10/2019) 

 MOSCOW  - VIỆT NAM                                          (Ăn Sáng – Trưa) 

08:00: Ăn sáng tại khách sạn, trả phòng. 
09:00: Khởi hành đi tham quan:   
 Đồi Sparrrow Hills – Đứng trên đồi có thể 

quan sát tất cả trung tâm Moscow như: sân 
vận động Luzhnik; các mái vòm của Tu 
viện Novodevichy; nhà thờ Kremlin; Chúa 
Kito; Nhà thờ chúa Cứu thế; các nhà cao 
tầng của Stalin. 

 Chụp hình Tu viện Novodevichy hay còn gọi 
là tu viện Bogoroditse Smolensky được xem là tu viện lâu đời và nổi 
tiếng nhất Moscow cũng như của toàn nước Nga được xây dựng từ thế 
kỷ 17. 

 Nhà thờ Chúa cứu thế (Cathedral of Christ Our Saviour) 
13:00: Dùng cơm trưa. Buổi chiều tham quan: 
 Chụp hình Nhà tròn Borodino (đang sửa chửa) tái hiện trận đánh 

Borodino của Tướng Cutuzop (Nga) với Napoleon (Pháp) năm 1812. 
 Ga tàu điện ngầm tại Moscow được ví như cung điện dưới mặt đất.  
15:30: Xe đưa đoàn ra sân bay đáp chuyến bay về Việt Nam.  
Nghỉ đêm trên máy bay. 

Ngày 13: 

 

Thứ Hai 

28/10/2019) 

  VIỆT NAM  

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. 

 


