
 

   

 

 
CHƯƠNG TRÌNH THAM DỰ TRIỂN LÃM VÀ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ 

 LẦN THỨ 15 VỀ MÁY MÓC XÂY DỰNG BICES 2019 

Từ ngày 04 đến ngày 08 tháng 09 năm 2019 tại TP Bắc Kinh, Trung Quốc 
 

Ngày 04/ 09 

Ngày 01 

Thứ Tư 

HÀ NỘI ( TP.HCM ) – TP. BẮC KINH 

Đoàn Hồ Chí Minh tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc làm thủ tục xuất cảnh bay 

đi Bắc Kinh (transit tại Hà Nội): chuyến bay VN512 lúc 06h30, đến Bắc Kinh lúc 

14h45. Đoàn Hà Nội tập trung tại sân bay Nội Bài làm thủ tục xuất cảnh bay đi Bắc 

Kinh: chuyến bay VN512 lúc 10h10, đến Bắc Kinh lúc 14h45.  

18h30 Ăn tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại khách sạn ở Bắc Kinh **** 

 

 

Ngày 05/ 09 

Ngày 02 

Thứ Năm 

BẮC KINH - Tham dự Triển lãm BICES 2019 – Kết nối các Doanh nghiệp xây 

dựng                                                                          

08h30 Sau bữa sáng, xe đưa đoàn đến Trung tâm Triển lãm Quốc tế Bắc Kinh 

09h30 Đoàn tham dự Buổi Tiếp tân của Ban tổ chức BICES chào mừng đoàn 

Doanh nghiệp xây dựng Việt Nam. 

Thăm quan và làm việc với các doanh nghiệp thuộc lĩnh vực Máy xây dựng: máy 

xúc,máy đào,máy ủi đất, máy làm đường, máy đầm đất, máy phun bê tông, máy xây 

dựng và bảo dưỡng, máy xây dựng công trình ngầm và khoan đóng cọc, máy trục, xe 

nâng, xe vận chuyển, máy khoan đá. 

12h00 Tự túc ăn trưa  
14h00 Tiếp tục làm việc với các đối tác về Máy sản xuất vật liệu xây dựng: máy 

đóng gạch, máy khai thác đá, ván khuôn và giàn giáo, máy sản xuất bê tông dự ứng 

lực; Khu gian hàng Máy khai khoáng: máy thăm dò, máy khoan và máy sàng  

18h30 Ăn tối thưởng thức Vịt quay Bắc Kinh. Nghỉ đêm tại khách sạn ở Bắc Kinh 

**** 

 

 

 

 

 

 

Ngày 06/ 09 

Ngày 03 

Thứ Sáu 

 

Bắc Kinh – Tiếp tục Tham dự Triển lãm BICES 2019 

08h00 Ăn sáng tại khách sạn 

09h30 Đoàn đến Triển lãm để tiếp tục làm việc với các đối tác: 

Phương tiện vận tải đặc biệt: xe bơm và trộn bê tông, xe vận tải, xe kiểm tra cầu 

Thiết bị và phụ tùng máy xây dựng: động cơ, động cơ thuỷ lực, hộp số, máy kiểm 

tra, hệ thống và phần mềm kiểm tra GPS 

12h00 Ăn trưa tại nhà hàng 

14h00 Xe đưa đoàn đi Thăm quan các công trình kiến trúc của TP Bắc Kinh: Quảng 

trường Thiên An Môn, Tử Cấm Thành, Vương Phủ Tỉnh 

18h00 Ăn tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại khách sạn ở Bắc Kinh **** 

 

 

 Ngày 07/ 09 

Ngày 04 

Thứ Bảy 

BẮC KINH - VẠN LÝ TRƯỜNG THÀNH 

07h30: Ăn sáng tại khách sạn 

09h00: Xe đưa đoàn đi thăm quan Vạn Lý Trường Thành 

12h00: Ăn trưa tại nhà hàng 

13h30: Xe đưa đoàn đi thăm quan Thập Tam Lăng, Trường Lăng 

18h00 Ăn tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại khách sạn ở Bắc Kinh **** 

Ngày 08/09 

Ngày 5 

Chủ Nhật 

BẮC KINH – HÀ NỘI/ TP. HCM 

Sau khi ăn sáng, Đoàn thăm quan: Khu tổ hợp Olympic, Sân Vận Động Tổ chim 

(bên ngoài) 

11h00 Ăn trưa tại nhà hàng. 

12h00 Xe đưa đoàn ra sân bay về Việt Nam. 

Chia tay và hẹn gặp lại. 
 

Kinh phí trọn gói cho 01 thành viên tham dự chương trình: 

 Đoàn doanh nghiệp khởi hành từ Hà Nội: 21,968,000 VNĐ 

 Đoàn doanh nghiệp khởi hành từ TP HCM: 22,968,000 VNĐ 

( Kinh phí trên áp dụng cho đoàn tối thiểu 16 đại biểu tham dự tại mỗi đầu khởi hành) 

 



 

   

 

 

Bao gồm: 
- Vé máy bay khứ hồi; Thuế sân bay quốc tế 

- Visa nhập cảnh theo đoàn  

- Vé vào cửa triển lãm 

-  Bảo hiểm toàn cầu  

- Phương tiện vận chuyển tại nước ngoài 

- Nghỉ đêm tại khách sạn tiêu chuẩn 4 sao 

(phòng đôi) 

- Cán bộ dẫn đoàn / Phí thăm quan khảo sát  

- Các bữa ăn theo chương trình 

 

Không bao gồm: 
- Chi tiêu cá nhân: điện thoại, giặt là, mua 

sắm, đồ uống 

- Tiền Tip cho HDV và lái xe nước ngoài  

- Ngủ phòng đơn, hành lý quá cước quy 

định 

- Bữa ăn ngày 05/09/2019 tại Triển lãm 

- Phí phòng đơn: 5.760.000đ VNĐ 

Phần phát sinh do phụ phí phí xăng dầu 

tăng của Hãng hàng không vào thời điểm 

xuất vé máy bay. 

 

 

                                     


