Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh
Trung tâm Xúc tiến Thương mại và Đầu tư
Điều chỉnh ngày 28/5/2019

DỰ THẢO CHƯƠNG TRÌNH ĐOÀN XÚC TIẾN ĐẦU TƯ VÀ THƯƠNG MẠI
TẠI HOA KỲ VÀ CANADA (từ 08/7 - 16/7/2019)
Chương trình

Ngày

Thành phần

Phụ trách

Ghi chú

Bến Thành

Chuyến bay
BR 382
SGN – TPE
(01:50 – 06:15)

HỒ CHÍ MINH – ĐÀI BẮC (Chủ Nhật - 07/07/2019)
22:00 Đoàn tập trung tại ga đi sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, làm thủ
Ngày 01 tục khởi hành đi San Francisco trên chuyến bay BR 382 lúc 01:50

Toàn đoàn

(rạng sáng 08.07.2019)

Tourist
(BTT)

ĐÀI BẮC – SAN FRANCISCO (Thứ hai - 08/07/2019)
06:15 Đoàn đến sân bay Đài Bắc

Toàn đoàn

BTT

Quá cảnh tại sân
bay Đài Bắc
Chuyến bay
BR 8
TPE - SFO
(10:10 – 07:10)

10:20 Đoàn nối chuyến bay BR 8 khởi hành đi San Francisco

Toàn đoàn

BTT

07:10 Đoàn đến sân bay San Francisco, làm thủ tục nhập cảnh

Toàn đoàn

BTT

08:30 Đoàn ăn sáng

Toàn đoàn

BTT

Ngày 02

Milpitas Campus,
500 Yosemite Drive,
Milpitas CA 95035

09:30 Xe đưa đoàn set up triễn lãm SEMICON WEST 2019
13:00 Đoàn ăn trưa
14:00 Đoàn về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi
18:00 Đoàn ăn tối

Crowne Plaza
Union City hoặc
tương đương

Đoàn về lại khách sạn nghỉ ngơi tại San Francisco
SAN FRANCISCO (Thứ Ba – 09/07/2019)
08:00 Đoàn ăn sáng

BTT

09:00 Đoàn tham gia triển lãm SEMICON WEST 2019

ITPC, SHTP

Milpitas Campus,
500 Yosemite Drive,
Milpitas CA 95035

12:00 Đoàn ăn trưa
Ngày 03

13:00 Đoàn làm việc với Ủy ban kết nghĩa TP.HCM – San Francisco:
- Đại diện đoàn Thành phố giới thiệu sơ lược về thành phần đoàn và
mục đích chuyến đi
- Ủy ban kết nghĩa TP.HCM – San Francisco giới thiệu và thông tin về

Toàn đoàn
ITPC, BTT

thị trường Hoa Kỳ
- Trao đổi và thảo luận.
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15:00 Đoàn làm việc với Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại San

ITPC, BTT

Francisco
18:00 Đoàn ăn tối

BTT

Đoàn về lại khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi tại San Francisco

BTT
Toàn đoàn

1700 California St
580, San Francisco,
CA 94109

Crowne Plaza
Union City hoặc
tương đương

Triển lãm SEMICON WEST – SAN FRANCISCO (Thứ Tư – ngày 10/7/2019)
08:00 Đoàn ăn sáng tại khách sạn

BTT

10:00 -12:00 Đoàn tham dự triển lãm, tiếp DN

Ngày 04

ITPC, SHTP

12:00 Đoàn ăn trưa

BTT

13:30 Đoàn làm việc với đối tác về Trung tâm kết nối sáng tạo Khu CNC

SHTP

14:30 Làm việc và tham quan một số nhà máy sản xuất công nghiệp
thuộc lĩnh vực công nghiệp hỗ trợ

Toàn đoàn

SCT

(Hoạt động thương mại)
18:00 Đoàn ăn tối

BTT

Đoàn về lại khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi tại San Francisco

ITPC

Crowne Plaza
Union City hoặc
tương đương
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SAN FRANCISCO – SAN JOSE – SAN FRANCISCO – TORONTO (Thứ Năm – Ngày 11/7/2019)
08:00 Đoàn ăn sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng

BTT

- Bế mạc triển lãm, doanh nghiệp bàn giao gian hàng

BTT

- Đoàn di chuyển đi San Jose
Đoàn đến San Jose.

Di chuyển bằng xe
Thời gian:
30 phút

SHTP, ITPC,

Chuẩn bị công tác tổ chức HN XTĐT

Toàn đoàn

11:30 Đoàn ăn trưa

SCT
BTT

13:00 – 14:30 Đoàn thăm và làm việc với công ty Meritronics vàAi20X

SHTP

14:30 – 16:30 Đoàn tham dự Hội nghị Xúc tiến Đầu tư về lĩnh vực
Ngày 05 công nghệ cao và công nghiệp hỗ trợ
● 14:30 – 14:35 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu
● 14:35 – 14:40 Phát biểu khai mạc của đại diện Tp.HCM
● 14:40 – 14:45 Phát biểu chào mừng của đại diện Lãnh sự quán
Việt Nam tại San Francisco

ITPC, SHTP

Địa điểm:

● 14:45 – 14:55 Giới thiệu môi trường đầu tư của Tp.HCM
● 14:55 – 15:05 Giới thiệu mội trường đầu tư và chính sách ưu đãi
đầu tư của Khu Công nghệ cao

Toàn đoàn

● 15:05 – 15:15 Giới thiệu về dự án Saigon Silicon City, Nhà xưởng
xây dựng sẵn, Onehub Saigon và những hỗ trợ của
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đối với nhà đầu tư
● 15:15 –15:45 Trao đổi & thảo luận
● 15:45 – 16:30 Giao lưu và kết nối doanh nghiệp
● 16:30

Kết thúc hội thảo và chụp hình lưu niệm

17:30 Đoàn khởi hành ra sân bay San Francisco đáp chuyến bay đi
Toronto (35 miles ~ 40 phút)

BTT

Trên đường đi, đoàn dùng cơm tối
20:30 Đoàn đến sân bay San Francisco

BTT

20:30 Đoàn làm thủ tục khởi hành đi Toronto trên chuyến bay AC 754

BTT

lúc 22:50

Chuyến bay
AC 754
SFO - YVZ
(22:50 – 06:45+1)

TORONTO (Thứ Sáu – Ngày 12/7/2019)
06:45 Đoàn đến sân bay Toronto, làm thủ tục nhập cảnh

BTT

08:30 Đoàn dùng điểm tâm sáng.

BTT

10:00 Đoàn làm việc với nhà đầu tư Advance Group đang tìm hiểu về cơ
Ngày 06 hội đầu tư tại TP.HCM

11:00 Đoàn về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi

ITPC
Toàn đoàn

BTT

Hilton Toronto
Airport hoặc tương
đương

12:00 Đoàn ăn trưa tại khách sạn
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15:00 – 17:30 Hội thảo “Cơ hội hợp tác kinh doanh – đầu tư giữa
TP.HCM vàToronto”
●

14:30 – 15:00 Tiếp đón đại biểu

●

15:00 – 15:05 Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu



15:05 – 15:20 Giới thiệu tổng quan về môi trường kinh doanh và
đầu tư tại thành phố Hồ Chí Minh



15:20 – 15:35 Giới thiệu về môi trường kinh doanh và đầu tư và hệ

ITPC

thống phân phối tại Toronto


BTT

15:35 – 15:50 Chia sẻ kinh nghiệm khi kinh doanh và đầu tư tại
Việt Nam



15:50 – 16:05 Giới thiệu sản phẩm của doanh nghiệp thành phố



16:05 – 16:20 Trao đổi, thảo luận



16:20 – 17:30 Kết nối giao thương (B2B)



17:30

Kết thúc Hội thảo

18:30 Đoàn ăn tối

BTT

Đoàn về lại khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi tại Toronto

BTT

Hilton Toronto
Airport hoặc tương
đương

TORONTO (Thứ Bảy – Ngày 13/7/2019)
08:00 Đoàn ăn sáng tại khách sạn
Ngày 07 09:00 Đoàn khảo sát các chuỗi siêu thị và trung tâm thương mại tại
Toronto, tìm hiểu xu hướng tiêu dùng của người dân Canada

BTT
Toàn đoàn

BTT
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13:00 Đoàn ăn trưa

BTT

14:00 Đoàn khảo sát các chuỗi siêu thị và trung tâm thương mại tại

BTT

Toronto, tìm hiểu xu hướng tiêu dùng của người dân Canada
18:00 Đoàn ăn tối

BTT

Đoàn về lại khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi tại Toronto

BTT

Hilton Toronto
Airport hoặc tương
đương

TORONTO (Chủ nhật – Ngày 14/7/2019)
08:00 Đoàn ăn sáng tại khách sạn và làm thủ tục trả phòng

BTT

10:30 Đoàn làm việc với đại diện các chuỗi siêu thị tại Toronto, tìm hiểu

ITPC

nhu cầu nhập khẩu và kết nối giao thương
12:00 Đoàn ăn trưa

BTT

14:00 Đoàn khảo sát các chuỗi siêu thị và trung tâm thương mại tại

Toàn đoàn

Ngày 08 Toronto, tìm hiểu xu hướng tiêu dùng của người dân Canada
18:00 Đoàn ăn tối

ITPC
BTT

Đoàn di chuyển ra sân bay làm thủ tục khởi hành về TP. Hồ Chí Minh

Chuyến bay
BR 35
YYZ - TPE
(01:45 – 04:45+1)

trên chuyến bay BR 35 quá cảnh tại Đài Bắc lúc 01:45 (rạng sáng
15.07.2019)
TORONTO – ĐÀI BẮC (Thứ Hai – Ngày 15/7/2019)
Ngày 09 Vượt tuyến đổi ngày

Toàn đoàn

BTT
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TORONTO – THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH (Thứ ba – Ngày 16/7/2019)

Ngày 10

04:45 Đoàn đến sân bay Đài Bắc

Toàn đoàn

BTT

07:20 Đoàn nối chuyến bay BR 395 khởi hành về TP. Hồ Chí Minh

Toàn đoàn

BTT

Toàn đoàn

BTT

09:45 Đoàn đến sân bay Tân Sơn Nhất, kết thúc chương trình tham quan.
Chia tay và hẹn gặp lại đoàn

*Chương trình có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế
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Giá tour du lịch bao gồm :

Giátour du lịch không bao gồm :

 Vémáy bay khứ hồi theo đoàn (SAIGON  SAN



Hộ chiếu mới có giá trị trên 6 tháng.



Hành lý cá nhân quá trọng lượng được miễn cước phí



Các khoản chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi, ăn uống trong

FRANCISCO), (TORONTO  SAIGON)
 Phí sân bay quốc tế , phụ thu an ninh , phụ thu xăng dầu
 Visa nhập cảnh Canada, Mỹ
 Vận chuyển và vé tham quan theo chương trình.
 Khách sạn 4 sao theo tiêu chuẩn 2 người lớn/ phòng

phòng của khách sạn.
 Visa tái nhập Việt Nam cho khách mang quốc tịch nước
ngoài
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 Các bữa ăn theo chương trình
 Bảo hiểm du lịch 24/24 (Trị giá đền bù
10.000USD/trường hợp và 1.000USD/hành lý)
 Hướng dẫn viên Bến Thành phục vụ suốt tuyến.
 Tiền “TIP” cho hướng dẫn và tài xế nước
ngoài.(6usd/khách/ngày)
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