CHƯƠNG TRÌNH THAM DỰ TRIỂN LÃM VÀ HỘI NGHỊ QUỐC TẾ LẦN THỨ 27 VỀ
CÔNG NGHỆ PHÒNG THÍ NGHIỆM, PHÂN TÍCH, CÔNG NGHỆ SINH HỌC –
ANALYTICA 2020
Thời gian từ ngày 29 tháng 3 đến ngày 02 tháng 04 năm 2020 tại TP. Munich, CHLB Đức
29/03/2020 HÀ NỘI (TP. HCM) – MUNICH ( TRANSIT BANGKOK)
Chủ Nhật Hai đoàn tập trung tại sân bay Nội Bài/ Tân Sơn Nhất, sảnh quốc tế để làm thủ tục đáp
chuyến bay đi Munich lúc 00h50, đến sân bay Munich lúc 07h05 sáng ngày 30/03/2020.
30/03/2020 MUNICH – THĂM QUAN THÀNH PHỐ
Thứ Hai
07h00: Đoàn đến sân bay Munich làm thủ tục nhập cảnh.
09h00: Xe đón đoàn đi thăm quan thành phố Munich: Công viên Olympia, Bảo tàng xe
BMW
12h00: Ăn trưa tại nhà hàng
14h00: Xe đưa đoàn tiếp tục thăm quan thành phố Munich: Tòa thị chính Neues
Rathaus và Altes Rathaus, Đài phun nước Fischbrunnen, Tượng đài Đức Mẹ, Tháp
đồng hồ Glockenspiel, Nhà thờ Đức Bà Frauenkirche
18h30: Ăn tối tại nhà hàng.
Nghỉ đêm tại khách sạn Holiday Inn Munich -Unterhaching (****) hoặc tương đương
31/03/2020 MUNICH – THAM DỰ TRIỂN LÃM ANALYTICA 2020
Thứ Ba
07h30: Ăn sáng tại khách sạn
09h30: Chương trình Tiếp tân của Ban tổ chức dành riêng cho đoàn doanh nghiệp
Việt Nam
10h00 – 17h00: Đoàn tham gia chương trình kết nối kinh doanh B2B và làm việc với
các đối tác trong triển lãm về lĩnh vực:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

01/04/2020
Thứ Tư

02/04/2020
Thứ Năm

Các ứng dụng
Phân tích
Kiểm tra và đo lường và kiểm soát chất lượng
Thông tin và dịch vụ
Công nghệ phòng thí nghiệm
Thuốc thử, hóa chất
An toàn phòng thí nghiệm
Công nghệ sinh học
Y học / sức khỏe cộng đồng
Diễn đàn khởi nghiệp
Số hóa

12h00: Ăn trưa tự túc tại Triển lãm
18h30: Ăn tối tại nhà hàng.
Nghỉ đêm tại khách sạn Holiday Inn Munich -Unterhaching (****) hoặc tương đương
MUNICH – THAM DỰ TRIỂN LÃM ANALYTICA 2020
07h30: Ăn sáng tại khách sạn
09h00 – 12h00: Đoàn tiếp tục làm việc với các đối tác tại Triển lãm ANALYTICA
2020 và các Chương trình hội nghị - hội thảo khoa học:
• Chương trình đặc biệt về cải tiến kỹ thuật số / phòng thí nghiệm 4.0
• Chương trình giới thiệu các dụng cụ phòng thí nghiệm Live Labs
• Hội thảo phân tích với khoảng 200 bài giảng khoa học
12h00: Ăn trưa tại nhà hàng
13h30 – 17h00: Đoàn tiếp tục đi thăm quan thành phố Munich: Quảng trường Marien
Platz và các Trung tâm thương mại
18h30: Ăn tối tại nhà hàng.
Nghỉ đêm tại khách sạn Holiday Inn Munich -Unterhaching (****) hoặc tương đương
MUNICH – HÀ NỘI / TP. HO CHI MINH (TRANSIT BANGKOK)
08h00: Ăn sáng tại khách sạn
11h00: Xe đưa đoàn ra sân bay làm thủ tục xuất cảnh về Việt Nam, chuyến bay về Việt
Nam cất cánh lúc 14h25, về đến Hà Nội/ TP. HCM lúc 06h05 sáng ngày 03/04/2020.

Kinh phí trọn gói cho 01 thành viên tham dự chương trình: 65,686,000 VNĐ/ Áp dụng
cho đoàn tối thiểu 06 – 08 thành viên tham dự.

Kính phí trọn gói cho 01 thành viên tham dự chương trình:59.686,000 VND/ Áp dụng
cho đoàn tối thiểu 10 thành viên tham dự
Kinh phí bao gồm:
• Vé máy bay khứ hồi và các loại thuế.
• Các thủ tục hỗ trợ xin Visa và phí Visa vào Đức
• và Châu Âu
• Bảo hiểm toàn cầu/Phiên dịch Tiếng Việt
• Vé vào cửa Triển lãm Analytica 2020 cho các
ngày
• Xe đưa đón theo chương trình
• Khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 04 sao
• (02 người/ phòng)
• Các bữa ăn theo chương trình tại nhà hàng Âu, Á
• Phí thăm quan các điểm như trong chương trình

Kinh phí không bao gồm:
• Chi tiêu cá nhân, điện thoại, giặt là, mua sắm, đồ
uống
• Phát sinh tiền phòng đơn: 7,350,000 VND cho 3
đêm
• Hành lý qúa cước, các chi phí phát sinh ngoài
chươngtrình
• Bữa ăn trưa ngày 31/03/2020
• Tiền Tip cho hướng dẫn viên và lái xe tại nước
ngoài
• Phần phát sinh do phụ phí xăng dầu tăng của hãng
hàng không vào thời điểm xuất vé máy bay

