IE expo Guangzhou 2019
Triển lãm thương mại quốc tế về Giải pháp công nghệ môi trường:
Nước, Chất thải, Không khí và Đất
Từ ngày18 đến 20 tháng 09 năm 2019
Trung tâm Triển lãm xuất nhập khẩu Trung Quốc
http://gz.ie-expo.com

CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT VÀ LÀM VIỆC TẠI TRIỂN LÃM QUỐC TẾ VỀ
GIẢI PHÁP CÔNG NGHỆ MÔI TRƯỜNG, NƯỚC, CHẤT THẢI, KHÔNG KHÍ
VÀ ĐẤT IE EXPO QUẢNG CHÂU 2019, từ ngày 17 - 20/09/2019
THỜI GIAN
THỨ BA
17/09/2019

THỨ TƯ
18/09/2019

THỨ NĂM
19/09/2019

LỊCH TRÌNH
HÀ NỘI/ TP.HCM – QUẢNG CHÂU
Đoàn tập trung tại sân bay quốc tế để làm thủ tục đi Quảng Châu
Đoàn Hà Nội chuyến bay VN506 khởi hành lúc 12h25 đến Quảng Châu lúc 15h20.
Đoàn TP. HCM chuyến bay VN502 khởi hành lúc 10h05 đến Quảng Châu lúc 14h10
Xe đưa đoàn đi thăm quan thành phố Quảng Châu: Nhà tưởng niệm Tôn Trung Sơn, Tượng
Ngũ Dương, Công viên Việt Tú, Tháp truyền hình Quảng Châu (ngắm cảnh bên ngoài)
18h30: Ăn tối tại Nhà hàng
Nghỉ đêm tại khách sạn Rosedale Guangzhou Hotel (****) hoặc tương đương
QUẢNG CHÂU – THĂM DỰ KHAI MẠC TRIỂN LÃM IE EXPO GUANGZHOU 2019
7h00: Ăn sáng tại khách sạn
9h00: Đoàn tham dự khai mạc triển lãm và tiếp tân của Ban tổ chức triển lãm IE Expo
Quảng Châu
10h00 – 11h30: Đoàn tham dự chương trình kết nối doanh nghiệp B2B làm việc với các
đối tác trong triển lãm về:
 Công nghệ xử lý nước và nước thải
 Xây dựng và nâng cấp nhà máy xử lý nước và nước thải
 Sản phẩm và công nghệ xây dựng thành phố bọt biển
 Quản lý và phục hồi hệ sinh thái tại sông ngòi, hồ nước bị ô nhiễm
 Thu gom và vận chuyển rác thải
12h00: Tự do ăn trưa tại triển lãm
14h00 – 17h00: Tiếp tục làm việc với các đối tác trong triển lãm về:
 Thiết bị bảo trì và vệ sinh đường đô thị
 Tái tạo năng lượng từ rác thải
 Công nghệ và thiết bị xử lý và kiểm soát khí thải, mùi và bụi công nghiệp
 Thiết bị xử lý khí thải từ các phương tiện giao thông
 Thiết bị xử lý đất thải và nước ngầm bị ô nhiễm
 Thiết bị phụ tùng ngành nước
18h30: Ăn tối và giao lưu giữa các doanh nghiệp Việt Nam. Du thuyền trên sông Châu Giang
Nghỉ đêm tại khách sạn Rosedale Guangzhou Hotel (****) hoặc tương đương
QUẢNG CHÂU– THĂM QUAN NHÀ MÁY XỬ LÝ CHẤT THẢI VÀ TRIỂN LÃM IE
EXPO GUANGZHOU 2019
7h00: Ăn sáng tại khách sạn
08h00: Xe đưa đoàn đi Thăm quan Nhà máy xử lý nước thải/rác thải do Ban tổ chức sắp xếp
12h00: Ăn trưa tại nhà hàng
14h00 – 17h00: Tiếp tục thăm quan làm việc tại triển lãm IE expo Guangzhou 2018
18h30: Ăn tối tại Nhà hàng
Nghỉ đêm tại khách sạn Rosedale Guangzhou Hotel (****) hoặc tương đương

THỨ SÁU
20/09/2019

QUẢNG CHÂU – HÀ NỘI/ TP. HCM
8h00: Ăn sáng tại khách sạn
9h00: Đoàn tự do thăm quan, mua sắm tại thành phố Quảng Châu: Khu phố Bắc Kinh
12h00: Ăn trưa tại nhà hàng
Đoàn Hà Nội chuyến bay VN507 khởi hành lúc 16h20 đến sân bay Nội Bài lúc 17h25
Đoàn TP. HCM chuyến bay VN503 khởi hành lúc 15h15 đến sân bay Tân Sơn Nhất lúc
17h05. Kết thúc chương trình

KINH PHÍ TRỌN GÓI CHO 01 ĐẠI BIỂU THAM DỰ: 18,686,000 VND/ đại biểu
Chương trình áp dụng cho đoàn tối thiếu 16 đại biểu tham dự tại mỗi địa điểm khởi hành
Chương trình chi tiết sẽ được gửi tới Quý đại biểu trước 10 ngày khởi hành
Bao gồm:
Không bao gồm:
- Vé máy bay khứ hồi; Thuế sân bay quốc tế/
- Chi tiêu cá nhân: điện thoại, giặt là,
Visa nhập cảnh /Vé vào cửa triển lãm/ Bảo
mua sắm, đồ uống v.v…
hiểm toàn cầu
- Tiền Tip cho HDV và lái xe nước ngoài
- Phương tiện vận chuyển tại nước ngoài/
- Bữa trưa ngày 18/09/2019.
Nghỉ đêm tại khách sạn tiêu chuẩn 4 sao
- Ngủ phòng đơn, hành lý quá cước quy
(phòng đôi)
định
- Cán bộ dẫn đoàn / Phí thăm quan khảo sát
- Phí phòng đơn: 3.600.000 VNĐ/ cho 03
/ Các bữa ăn theo chương trình
đêm

