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        Tp.HCM, ngày 10 tháng 07 năm 2018 

Kính gửi: Quý Doanh nghiệp Nhựa Việt Nam 

Triển lãm ngành Nhựa và Cao su quốc tế Đài Bắc – Taipei PLAS 2018, được tổ chức 02 
năm 01 lần diễn ra tại Đài Bắc, Đài Loan từ ngày 15-19/08/2018 tại Trung tâm triển lãm TWTC 
Nangang. Hiện có hơn 450 công ty trên khắp thế giới tham gia trên 2,500 gian hàng 
(www.taipeiplas.com.tw). Triển lãm trưng bày các thiết bị máy móc ngành Nhựa và Cao su, thiết 
bị phụ trợ, công nghệ in 3D, nguyên liệu và sản phẩm, khuôn mẫu, …Theo thông tin của ban tổ 
chức, Taipei PLAS 2016 Việt Nam đã có hơn 90 khách đến tham quan và mua hàng, con số này 
đang gia tăng dần qua các năm. Hiệp hội Nhựa Việt Nam nhận thấy đây là hội chợ có nhiều thông 
tin bổ ích và ngày càng được nhiều doanh nghiệp quan tâm. Vì vậy, Hiệp hội sẽ tổ chức đoàn để 
doanh nghiệp đến tham quan, tìm kiếm cơ hội hợp tác.  

Quý doanh nghiệp quan tâm, vui lòng đăng ký về Hiệp hội trước ngày 22/07/2018 để Ban tổ chức 
sắp xếp chu đáo. 

CHƯƠNG TRÌNH THAM DỰ HỘI CHỢ TAIPEIPLAS 2018 
TẠI ĐÀI LOAN 

 

CHƯƠNG TRÌNH:  (Từ ngày 14 – 19/08/2018) 

THỜI GIAN  CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC 

Ngày 1: Thứ Ba 
(14/08/2018) 

 

TPHCM  -  ĐÀI BẮC  (Ăn Tối) 

Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất ga đi quốc tế khu D1 cột số 12 
lúc 14:40 chiều ngày 14/8 để làm thủ tục xuất cảnh VN trên chuyến bay VN lúc 
16:40 – 20:00. Đến Đài Bắc làm thủ tục nhập cảnh theo đoàn, nhận lại hành lý 
ký gửi. HDV đón và đưa đoàn đi ăn tối. Về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

Ngày 2: Thứ Tư 
(15/08/2018) 

 

 ĐÀI BẮC – HỘI CHƠ TAIPEIPLAS 2018 (Ăn Sáng  +  Tối) 

Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, nguyên ngày đoàn đi tham quan & làm việc 
 tại Hội chợ TaipeiPlas 2018 - Hội chợ ngành Nhựa có uy tín tại Châu Á  
được tổ chức hai năm 01 lần tại Đài Loan. 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. Đưa đoàn đi tham quan chợ đêm Tây Môn Đinh. 
Về khách sạn nghỉ ngơi. 

Ngày 3: Thứ Năm 
(16/08/2018) 

 

ĐÀI BẮC – HỘI CHƠ TAIPEIPLAS 2018 (Ăn Sáng  +  Tối) 

Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, đoàn tiếp tục đi tham quan & làm việc tại Hội  
chợ TaipeiPlas 2018. Chiều 13:00 xe & HDV đón và đưa đoàn đi tham quan Đài 
tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, Quảng trường Tự Do, chụp hình bên ngoài Phủ 



Tổng Thống – hiện là nơi làm việc của nhà lãnh đạo Đài Loan. Tham quan Long 
Sơn Tự, ngôi chùa linh thiên nhất tọa lạc tại trung tâm Đài Bắc. Tham quan và 
chụp hình bên ngoài Tòa nhà 101 tầng cao 508m – kiến trúc tiêu biểu của Đài 
Loan. Quý khách tự do mua sắm. Ăn tối. Về khách sạn nghỉ ngơi. 

Ngày 4: Thứ Sáu 

 (17/08/2018) 

ĐÀI BẮC – NAM ĐẦU – ĐÀI TRUNG (Ăn Sáng  +  Trưa + Tối) 

Ăn sáng tại khách sạn, quý khách làm thủ 
tục trả phòng. Khởi hành tham quan Phố 
Cổ Thập Phần, hình thành ngay 2 bên 
đường ray xe lửa, tham gia thả đèn Thiên 
đăng cầu phúc cho gia đình. Tham quan 
Miếu Văn Võ, nơi thờ các vị anh hùng lịch 
sử Trung Quốc như: Khổng Phu Tử, Quan 
Vân Trường, Nhạc Phi. Ăn trưa. Quý 
Khách tham quan Nhật Nguyệt Đàm, ngồi 
thuyền ngắm nhìn hồ được hình thành bởi phía Nam giống mặt trời và phía Bắc 
giống mặt Trăng. Quý khách Tham quan Vườn trà, thưởng thức các loại trà Ô 
Long đặc sản với lá trà được trồng trên đỉnh núi cao. Khởi hành đi Đài Trung, 
đến Đài Trung dùng cơm tối, tham quan chợ đêm Phụng Giáp, khu chợ lớn nhất 
trung tâm Đài Trung. Xe đưa quý khách về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi. 

Ngày 5: Thứ Bảy 

 (18/08/2018) 

ĐÀI TRUNG – CAO HÙNG (Ăn Sáng  +  Trưa + Tối) 

Ăn sáng tại khách sạn. Làm thủ tục 
trả phòng. Quý khách khởi hành đến 
Cao Hùng bằng xe. Đến Cao Hùng 
dùng cơm trưa. Khởi hành đi Phật 
Quang Sơn, tham quan Phật 
Quang Tự, Kiến trúc tiêu biểu Phật 
giáo Đài Nam. Quý khách có thể 
diện kiến trước mặt Đức Phật Thích 
Ca bằng vàng để cầu phúc cho gia 
đình, tham quan điện Phật Vàng, 
điện Phật Ngọc, Xá Lợi Phật, tham 
quan Đàm Sen, Xuân Thu Các với 
ngụ ý mang đến sự may mắn khi 
vào miệng Rồng và ra bằng miệng Hổ, tham quan Miếu Quan Âm. Ăn tối.Tự do 
tham quan mua sắm và thưởng thức đặc sản tại Chợ đêm Lục Hợp. Xe đưa quý 
khách về khách sạn nghỉ, tự do sinh hoạt. 

Ngày 6: Chủ Nhật 

 (19/08/2018) 

CAO HÙNG – TP.HCM (Ăn Sáng) 
Ăn sáng tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng. Quý khách tham quan Xưởng chế 
biến Bánh Dứa, thưởng thức Bánh Dứa đặc sản nổi tiếng nhất Đài Loan, tham 
gia lớp học làm bánh Dứa. 11:30 Khởi hành ra sân bay Quốc Tế Cao Hùng làm 
thủ tục xuất cảnh đáp chuyến bay Vietnam Airlines VN583 14:50 – 16:50 về 
tới Tp.Hồ Chí Minh. Kết thúc chương trình. 

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

PHẬT 

Thủ tục Xin Visa gồm: 
 Hộ chiếu + 02 tấm hình nền trắng (4cmx6cm) chụp trong vòng 03 tháng
 Photo Giấy phép đăng ký kinh doanh
 Photo Hộ khẩu và CMND




