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 CHƯƠNG TRÌNH  DỰ KIẾN 
TRIỂN LÃM VÀ  

HỘI NGHỊ QUỐC TẾ VỀ               

NÔNG NGHIỆP LẦN THỨ 20,          

KẾT HỢP KHẢO SÁT CÁC CÔNG NGHỆ  TRONG LĨNH VỰC 

NÔNG NGHIỆP TẠI ISRAEL 

     (từ 06/05 đến 11/05/2018) 

THỜI GIAN: 06 ngày – 05 đêm  

THỜI GIAN KHỞI HÀNH DỰ KIẾN: 06/05 – 11/05/2018  

 

NGÀY 1 - Chủ nhật (06/05/18): HỒ CHÍ MINH – HONG KONG (Ăn trên máy bay) 

16:00           Đoàn tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất – Ga đi quốc tế. Ban tổ chức đón và hỗ trợ  

                    Quý doanh nghiệp làm thủ tục đón chuyến bay CX 764 đi Tel Aviv  

                    Đoàn ăn uống và nghỉ ngơi trên máy bay – Quá cảnh tại Hong Kong 

22:40         Đoàn đến sân bay Hong Kong 

 

NGÀY 2 – Thứ hai (07/05//18): HONG KONG - TEL AVIV (ISRAEL)  (ĂN 2 BỮA) 

1:00             Đoàn làm thủ tục nối chuyến bay CX 675 khởi hành đi Tel Aviv 

7:55             Đoàn đến sân bay làm thủ tục nhập cảnh 

8:30        Xe đưa đoàn đến gặp gỡ và làm việc với 

                  Đại sứ quán Việt Nam tại Tel Aviv 

10:00         Xe đưa đoàn khảo sát: cảng JAFFA; Metropolitan; 

                  chợ nông sản Shuk Hacarmel 

12:00         Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng                                                       

13:30         Khởi hành đến làm việc tại đối tác 1 

 Khảo sát học tập kinh nghiệm các mô hình tiên tiến  

                  trong nông nghiệp tại đối tác 1 - Teshuva Agricultural    

                  Projects (chuyên tư vấn giám sát, thiết kế, lập kế hoạch, cung ứng vật tư, thực hiện dự án chìa  

                  khóa trao tay liên quan đến Nhà Kính Thủy Canh các loại rau lá, củ quả) 

18:00         Đoàn ăn tối tại nhà hàng địa phương                                                               

19:00 Đoàn về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi tại Tel Aviv    

                                                                                                           

NGÀY 3 – Thứ ba (08/05/18): TEL  AVIV  (ĂN 3 BỮA)                                                                                     

7:00  Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn 

8:00  Khởi hành đến làm việc tại đối tác 2 

                  Khảo sát học tập kinh nghiệm các mô hình tiên tiến trong  

                  nông nghiệp, thủy sản tại đối tác 2 

12:00 Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương 

13:00         Khởi hành đến làm việc tại đối tác 3 

                  Khảo sát học tập kinh nghiệm các mô hình tiên tiến trong  

                  nông nghiệp, thủy sản tại đối tác 3 

18:00       Đoàn ăn tối tại nhà hàng địa phương 

19:00       Đoàn nghỉ ngơi tại khách sạn 

 

NGÀY 4 – Thứ tư (09/05/18): TEL  AVIV                                                                            (ĂN 3 BỮA)                                                                          

7:00        Ăn sáng tại khách sạn 

8:00  Khởi hành đến Trung tâm triển lãm Agritech  

9:00 Tham dự Diễn đàn Doanh nghiệp Việt Nam - Israel  

11:00         Kết thúc diễn đàn – Tham quan triển lãm Agritech  

12:30         Đoàn dùng bữa trưa  

13:30       Đoàn tham quan, kết nối tại các gian hàng 
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18:00         Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương  

Tối :        Đoàn trở về khách sạn nghỉ ngơi 

 

NGÀY 5 – Thứ năm (10/05/18): TEL AVIV – JERUSALEM – HONG KONG               (ĂN 2 BỮA)         

7:00           Ăn sáng tại khách sạn 

8:00           Đoàn tham quan và khảo sát Jerusalem: The Mount of Olives;  

                  the Temple Mount Esplanade; the Kidron Valley;  

                  the Garden of Gethsemane 

11:00        Đoàn ăn trưa tại nhà hàng địa phương. 

12:00         Đoàn di chuyển ra sân bay làm thủ tục khởi hành về  

                  TP. Hồ Chí Minh trên chuyến bay CX 676 lúc 15:15      

 

 

NGÀY 6 – Thứ sáu (11/05/18): HONG KONG – HỒ CHÍ MINH        (Ăn trên máy bay)         

6:15           Đoàn đến sân bay Hong Kong 

7:50           Đoàn nối chuyến bay CX 1761 khởi hành về TP. Hồ Chí Minh  

9:35 Đoàn đến sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc chương trình 

                  Ban tổ chức hẹn gặp lại Quý doanh nghiệp trong những chương trình khảo sát tiếp theo. 

 

                        
 

 

GIÁ TRỌN GÓI 01 KHÁCH (bao gồm thuế VAT): 67.000.000 đồng 

  

Phụ thu theo yêu cầu khách: 

Phụ thu phòng đơn khách sạn 3 sao 5.720.000 VNĐ/khách 

Visa tái nhập Việt Nam (hộ chiếu nước ngoài) 1.450.000 VNĐ/khách 

 

BAO GỒM 

 Vé máy bay chặng quốc tế 

 Thuế, phụ phí xăng dầu, phí an ninh, phí sân bay phi trường  

 Khách sạn 3 sao đầy đủ tiện nghi, tiêu chuẩn phòng đôi (2 người/phòng) 

 Hướng dẫn viên nói tiếng Việt nhiệt tình, theo đoàn suốt tuyến 

 Ăn uống theo chương trình  

 Nước uống hàng ngày trên xe 

 Xe đưa đón tham quan, khảo sát theo chương trình 

 Phí tham quan theo chương trình  

 Bảo hiểm du lịch quốc tế với mức đền bù trên 1.000.000.000/trường hợp.  

 Phí visa nhập cảnh 
 

Thông tin chi tiết vui lòng liên hệ:  

      Trung tâm Xúc tiến Thương Mại và Đầu tư thành phố (ITPC)  

      Phòng Huấn Luyện – 028 3910 4730 - Trần Quốc Cường – 09 09 81 81 99 

      Email: ctiphcm@gmail.com; huanluyen@itpc.gov.vn  


