HỘI CHỢ THỦY SẢN TRẠM GIANG 2018
CHƯƠNG TRÌNH DỰ KIẾN
Thời gian: 5 ngày – 4 đêm
Khởi hành dự kiến: 16/06 – 20/06/2018
Khởi hành tại Cần Thơ
Bay với hãng China Eastern Airlines

Triển lãm China International Aquatic Products Exposition 2018 - Triển lãm Quốc tế Sản phẩm
Thủy sản Trung Quốc) được tài trợ bởi Phòng Thương mại Thủy sản Trung Quốc. Năm 2017, Triển
lãm thu hút khách tham quan từ EU, ASEAN, Châu Phi, Hoa Kỳ và các nước khác, địa phương
hơn 30 tỉnh, trong đó có Đài Loan, Hồng Kông. Hơn 180 công ty nuôi trồng thuỷ sản và gần 10.000
triển lãm chuyên nghiệp về thuỷ sản đã tham dự triển lãm. Năm 2018, triển lãm diễn ra từ ngày
18/06 – 20/06/2018 tại Trung tâm Hội nghị và Triển lãm Zhanjiang (Thành phố Trạm Giang, Tỉnh
Quảng Đông)
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Ngày 16 và 17/06: Cần Thơ – Hồ Chí Minh – Thượng Hải – Trạm Giang
16:00 (16/6/2018) : Xe và HDV đón khách tại Cần Thơ khởi hành đi sân bay Tân Sơn Nhất
làm thủ tục đáp chuyến bay đến Thượng Hải trên chuyến bay
MU282
SU17JUN SGNPVG (02:35 – 07:45).
12:30 (17/6/2018): Đoàn nối tiếp chuyến bay đến Trạm Giang trên chuyến bay
MU5602 SU17JUN PVGZHA (12:30 - 15:20).
15:20 (17/6/2018): Đến sân bay quốc tế Trạm Giang (Quảng Đông, TQ) xe đón đoàn di
chuyển đến Hội chợ để bố trí gian hàng trưng bày.
18:00 (17/6/2018): Đoàn dùng cơm tối và nhận phòng khách sạn nghỉ đêm tại Trạm Giang.
Ngày 18/06: Trạm Giang và Tham dự Hội chợ
06:30 Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Sau đó, đoàn bắt đầu lịch trình làm việc:
- Tham gia Hội chợ Thủy sản quốc tế 2018
Tên Hội Nghị: The 5th China International Aquatic Products Exposition
Địa điểm: Zhanjiang International Conference & Exhibition Center, China.
12:00 Đoàn dùng cơm trưa tại Hội chợ
- Tham gia Hội chợ Thủy sản quốc tế 2018
Tên Hội Nghị: The 5th China International Aquatic Products Exposition
Địa điểm: Zhanjiang International Conference & Exhibition Center, China.
- Buổi làm việc với Doanh nghiệp thủy sản địa phương tại Trạm Giang.
19:00 Ăn tối và về khách sạn nghỉ ngơi. Tự do khám phá Trạm Giang về đêm.
Ngày 19/06: Trạm Giang và Tham dự Hội chợ
06:30 Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Sau đó, đoàn bắt đầu lịch trình làm việc:
- Tham gia Hội chợ Thủy sản quốc tế 2018
Tên Hội Nghị: The 5th China International Aquatic Products Exposition
Địa điểm: Zhanjiang International Conference & Exhibition Center, China.
- Buổi làm việc với cơ quan chính quyền địa phương, hải quan, kiểm dịch taị Trạm
Giang.
12:00 Đoàn dùng cơm trưa tại Hội chợ
Tham quan doanh nghiệp thủy sản địa phương, cửa khẩu Trạm Giang.
19:00 Ăn tối và về khách sạn nghỉ ngơi. Tự do khám phá Trạm Giang về đêm.
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Ngày 20/06: Tại Trạm Giang
06:30 Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn Trạm Giang. Sau đó, đoàn bắt đầu lịch trình
khảo sát như sau:
Khảo sát tham quan Vịnh Kim Sa
Đường hành lang ngắm cảng biển Trạm Giang
Công viên Ngư Cảng
12:00 Đoàn dùng cơm tại nhà hàng địa phương. Buổi chiều đoàn ngồi du thuyền “ Hồng
Chủy Âu” (Hải âu mỏ đỏ) : Du thuyền sẽ đưa bạn ngắm một trong 8 phong cảnh
của Trạm Giang là Cảng Loan Lãm Thắng, bạn sẽ được nhìn thấy cảnh đẹp một
thành phố bên biển của vịnh cảng Trạm Giang; nhìn thấy vẻ hùng vĩ của cảng Trạm
Giang.
16:00 Đoàn ăn tối và về khách sạn nghỉ ngơi. Tự do khám phá Trạm Giang về đêm.
Ngày 21/06: Trạm Giang – Côn Minh – Hồ Chí Minh – Cần Thơ
06:30 Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Sau đó, đi dạo Công viên Ngư Cảng.
08:30 Đoàn di chuyển ra sân bay đáp chuyến bay đi Côn Minh trên chuyến bay
MU5886 TH20JUN ZHAKMG (02:15 - 4:05).
Đoàn

nối tiếp chuyến bay về lại
MU2585 TH23JUN KMGSGN.

Tân

Sơn

Nhất

trên

chuyến

bay

Đến Hồ Chí Minh đoàn di chuyển về lại Cần Thơ. Kết thúc chuyến đi khảo sát thị trường
thủy sản Trạm Giang, Trung Quốc 2018.
Kính Chúc Quý Khách Một Chuyến Công Tác Thành Công
************************************************
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KẾT HỢP KHẢO SÁT TẠI BẮC KINH
Thời gian: 4 ngày – 3 đêm

Ngày 20/06: Trạm Giang – Bắc Kinh
06:30 Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn Trạm Giang. Sau đó, đoàn bắt đầu lịch trình
khảo sát như sau:
Khảo sát tham quan Vịnh Kim Sa
Đường hành lang ngắm cảng biển Trạm Giang
Công viên Ngư Cảng
12:00 Đoàn dùng cơm tại nhà hàng địa phương. Buổi chiều đoàn ngồi du thuyền “ Hồng
Chủy Âu” (Hải âu mỏ đỏ) : Du thuyền sẽ đưa bạn ngắm một trong 8 phong cảnh
của Trạm Giang là Cảng Loan Lãm Thắng, bạn sẽ được nhìn thấy cảnh đẹp một
thành phố bên biển của vịnh cảng Trạm Giang; nhìn thấy vẻ hùng vĩ của cảng Trạm
Giang.
16:00 Đoàn ăn tối và di chuyển ra sân bay đáp chuyến bay đến Bắc Kinh trên chuyến bay
CA 1862 Q 20JUN 3 ZHAPEK DK1 (19:00 - 22:40).
Đến Bắc Kinh đoàn nhận phòng khách sạn nghỉ đêm tại Bắc Kinh.
Ngày 21/06: Tại Bắc Kinh
06:30 Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Sau đó, đoàn bắt đầu lịch trình khảo sát
như sau:
Vạn Lý Trường Thành – một trong những ký quan của thế giới và là một điểm đến
nổi tiếng nhất xứ sở Trung Hoa.
Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Buổi chiều đoàn tham quan tại:
Thập Tam Lăng – quần thể lăng mộ của 13 vị hoàng đế đời Minh
Dừng chân tại cửa hàng đá Cẩm Thạch và Hiệu thuốc Đồng Nhân Đường – (ngự
y nổi tiếng thời nhà Thanh).
Đoàn dùng cơm tối và về khách sạn nghỉ ngơi. Tự do khám phá Bắc Kinh về đêm.
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Ngày 22/06: Tại Bắc Kinh
Đoàn dùng điểm tâm sáng và khởi hành tham quan tại:
Quảng Trường Thiên An Môn – nơi chứng kiến và diễn ra những sự kiện trọng thể
của Trung Quốc.
Tử Cấm Thành - cố cung của các triều đình phong kiến nhà Minh, nhà Thanh
Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Buổi chiều, đoàn tham quan tại:
Tham quan Di Hoà Viên - cung điện mùa hè của Từ Hi Thái Hậu.
Mua sắm tại Cửa hàng Kỳ Hưu, Cửa hàng Ngọc Trai.
Đoàn dùng cơm tối và về khách sạn nghỉ ngơi. Tự do khám phá Bắc Kinh về đêm.
Ngày 23/06: Tại Bắc Kinh
Đoàn dùng điểm tâm sáng và khởi hành tham quan tại: Công viên Thiên Đàn
Đoàn ăn trưa tại nhà hàng địa phương và tiếp tục tham quan tại:
Thăm phú Hòa Thân - Đến Cung Vương Phủ, du khách sẽ biết thêm nhiều chi tiết
thú vị về cuộc sống thực, cũng như các giai thoại về người được coi là giàu hơn vua
Càn Long.
Thưởng thức bữa tối với món Vịt quay Bắc Kinh nổi tiếng và xem chương trình biểu diễn
xiếc đặc sắc của Trung Quốc
Về khách sạn nghỉ ngơi. Tự do khám phá Bắc Kinh về đêm.
Ngày 24-25/06: Bắc Kinh – Côn Minh – Hồ Chí Minh – Cần Thơ
Đoàn dùng điển tâm sáng tại khách sạn và tự do mua sắm tại Chợ Tu Thủy.
Đoàn di chuyển ra sân bay đáp chuyến bay đến Côn Minh trên chuyến bay
MU 563 Q 24JUN 4*PEKPVG DK1 (17:15 - 19:30).
Đoàn nối tiếp chuyến bay về lại Tân Sơn Nhất trên chuyến bay
MU 281 Q 24JUN 4*PVGSGN DK1 (22:00- 01:35).
Đến Hồ Chí Minh đoàn di chuyển về lại Cần Thơ. Kết thúc chuyến đi khảo sát thị trường
thủy sản Trạm Giang và Bắc Kinh, Trung Quốc 2018.
Kính Chúc Quý Khách Một Chuyến Công Tác Thành Công
************************************************
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KẾT HỢP KHẢO SÁT TẠI CÔN MINH
Thời gian: 3 ngày – 2 đêm

Ngày 20/06: Trạm Giang – Côn Minh
06:30 Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn Trạm Giang. Sau đó, đi dạo Công viên Ngư
Cảng.
08:30 Đoàn di chuyển ra sân bay đáp chuyến bay đi Côn Minh trên chuyến bay
MU5886 TH20JUN ZHAKMG (11:55 - 13:45).
Đến Côn Minh - Được mệnh danh là “thành phố mùa xuân” bởi bốn mùa hoa nở thơm ngát,
Côn Minh - thủ phủ của tỉnh Vân Namđoàn đi ăn trưa tại nhà hàng và khởi hành tham quan
tại:
Đến với công viên Đại Quan Lầu du khách đi du lịch Côn Minh, Trung Quốc
sẽ được chìm đắm trong không gian văn hóa Trung Hoa. Đại Quan Lầu là
một công viên văn hóa nổi tiếng. Ngoài cảnh đẹp của cây cỏ, hoa lá trời nước
hữu tình, Đại Quan Lầu còn mang đậm màu sắc văn hóa Trung Hoa.
Đoàn dùng cơm tối và nhận khách sạn nghỉ ngơi. Tự do khám phá Côn Minh về đêm.
Ngày 21/06: Côn Minh – Đại Lý
06:30 Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn. Sau đó, đoàn di chuyển đến Đại Lý (khoảng
380km – 5h di chuyển bằng xe).
Đến Đại Lý đoàn dùng cơm trưa và bắt đầu hành trình tham quan tại:
Chiêm ngưỡng Tam Tháp - một trong những biểu tượng của Đại Lý,
chùa Thiên Long trong tiểu thuyết Thiên Long Bát Bộ.
Thành Cổ Đại Lý - từng có tên là Diệp Du thành hoặc Tử thành, từng là kinh
đô của vương quốc Đại Lý từ đầu thế kỷ thứ 10 đến giữa thế kỷ thứ 13, nhà
Đoàn (dân tộc Bạch) lập lên vương triều Đại Lý.
Đoàn dùng cơm tối và nhận khách sạn nghỉ ngơi. Tự do khám phá Đại Lý về đêm.
Ngày 22/06: Đại Lý - Côn Minh
Đoàn dùng điểm tâm tại khách sạn và tiếp tục hành trình tham quan tại:
Du thuyền trên Hồ Nhĩ Hải
Tham quan làng Xi Zhou và thưởng thức trà Tam Đạo của dân tộc Bạch.
Quý khách có thể xem biểu diễn tục lệ đám cưới, pha trà của dân tộc Bạch.
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Đoàn ăn trưa và di chuyển về lại Côn Minh.
Đến Côn Minh đoàn dùng cơm tối và nhận phòng khách sạn nghỉ đêm. Tự do khám phá
Côn Minh về đêm.
Ngày 23/06: Côn Minh – Hồ Chí Minh – Cần Thơ
Đoàn dùng điển tâm sáng tại khách sạn và tham quan tại:
Khu du lịch Tây Sơn Long Môn với các công trình điêu khắc trên vách núi. Du
khách chiêm ngưỡng vẻ đẹp của hồ Điền Trì với một không gian vô cùng rộng lớn,
Cổng Long Môn với sự tích truyền thuyết cá chép hóa rồng, Cầu Phúc Lộc Thọ và
chùa Hoa Đình.
Công viên Thúy Hồ - Viên ngọc xanh của thành phố Côn Minh.
Đoàn ăn trưa và di chuyển ra sân bay Côn Minh đáp chuyến bay về lại Hồ Chí Minh trên
chuyến bay MU2585 TH23JUN KMGSGN (15:55 - 18:10).
Đến Hồ Chí Minh đoàn di chuyển về lại Cần Thơ. Kết thúc chuyến đi khảo sát thị trường
thủy sản Trạm Giang và Côn Minh, Trung Quốc 2018.

Kính Chúc Quý Khách Một Chuyến Công Tác Thành Công
************************************************

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:
Hiệp hội cá tra Việt Nam
12 Hòa Bình, P.An Cư, Q.Ninh Kiều, TP.Cần Thơ
Điện thoại: 02923 819 091 – Fax: 02923 819 003
Gặp Thanh Phong - Email : hiephoicatravietnam@gmail.com – Điện thoại: 0907 788 798
hoặc gặp Nguyên - Email: nguyen1107vn@gmail.com
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