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Céng hoµ x
 héi chñ nghÜa viÖt nam 

§éc lËp – Tù do – H¹nh phóc 

------o0o------- 

HiÖp héi doanh nghiÖp thµnh phè Hµ Néi 
Hanoi business association – hba 

 
§Þa chØ: 445 §éi CÊn, Ba §×nh, Hµ Néi  * Tel: (04)22122725  * Fax: (04) 37674453  *  Email: hba@hba.vn  *  Website: www.hba.vn 

 

DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH XTTM TẠI ðÀI LOAN 

Từ ngày 17/09/2011 ñến 22/09/2011 

 

 

Ngày 1 - 17/09/2011 (thứ bảy): HÀ NỘI - ðÀI BẮC 

05h 30 
ðoàn có mặt tại sân bay Nội Bài làm thủ tục xuất cảnh ñi ðài Loan, ñáp chuyến bay 

VN922: 08h25 - 12h05 ñi thành phố ðài Bắc 

15h55 
ðến ðài Bắc. Nhận phòng tại khách sạn Unite 3* (hoặc tương ñương). Tham quan 

chùa Long Sơn  

18h00 Ăn tối tại nhà hàng 

19h30 Xe ñưa ñoàn về khách sạn nghỉ ngơi. 

Ngày 2 - 18/09/2011 (chủ nhật): ðÀI BẮC 

08h00 Ăn sáng 

10h30 
Xe ñưa ñoàn tới thăm ðài tưởng niệm Tưởng Giới Thạch, tham quan bên ngoài Phủ 

tổng thống. 

12h00 Ăn trưa tại nhà hàng. 

14h00 Thăm quan Cố Cung.  

16h00 Khảo sát thị trường tại Tòa tháp 101 – Trung tâm thương mại cao nhất ở ðài Bắc. 

18h00 Ăn tối tại nhà hàng 

19h30 Khảo sát thị trường tại chợ ñêm Sỹ Lâm 

 Nghỉ ñêm tại khách sạn Unite 3* (hoặc tương ñương) 

Ngày 3 - 19/09/2011 (thứ hai): ðÀI BẮC – ðÀI TRUNG 

08h00 Sau bữa sáng, xe ñón ñoàn ñi tham dự buổi họp với ñối tác tại ðài Loan 

11h00 Ăn trưa 

13h30 

ðoàn khởi hành tới ðài Trung. Cách ðài Bắc khoảng hơn 200km về phía nam.  

ðoàn ghé thăm Miếu Văn Võ bên bờ bắc Hồ Nhật Nguyệt.  

Tham quan Nông trại chè, tìm hiểu cách trồng trọt và chế biến chè ñặc sản của ðài Trung. 

18h00 Ăn tối tại nhà hàng 

19h30 Buổi tối ñoàn tham quan chợ ñêm Phùng Giáp và về khách sạn nghỉ ngơi. 

 Nghỉ ñêm tại khách sạn Twin Star 3* (hoặc tương ñương) 
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Ngày 4 - 20/09/2011 (thứ ba): ðÀI TRUNG  – CAO HÙNG                                                        

07h00 Ăn sáng tại khách sạn, ñoàn làm thủ tục check out.  

08h00 Tham quan Hồ Nhật Nguyệt, xuống thuyền du ngoạn cảnh hồ 

09h30 Di chuyển tới thành phố Cao Hùng 

12h00 Tới Cao Hùng, ñoàn ăn trưa tại nhà hàng 

14h00 

Thăm Phật Quang Sơn, cái nôi của “Phật pháp nhân gian”. Xe ñưa ñoàn ñi thăm 

quan Hồ Liên Hoa,  lầu Xuân Thu với kiến trúc cổ tinh xảo, kết hợp với hệ thống 

ñèn, tạo nên vẻ ñẹp lộng lẫy và cổ kính. Thăm quan cửa hàng bánh truyền thống 

của ðài Loan.  

16h00 
xe ñưa ñoàn sẽ ñi khảo sát thị trường tại Dreaming Mall, trung tâm mua sắm lớn 

nhất tại ðài Loan và lớn thứ hai tại ðông Nam Á.  

18h00 Ăn tối tại nhà hàng 

19h30 Sau bữa tối, xe ñưa ñoàn ngắm vẻ ñẹp lãng mạn của Sông Tình Yêu. 

 Nghỉ ñêm tại Khách sạn Royal 3* hoặc tương ñương. 

Ngày 5 - 21/09/2011 (thứ tư): CAO HÙNG                                                        

08h00 
Sau khi ăn sáng tại khách sạn, ñoàn tham dự cuộc họp với ñối tác tại Cao 

Hùng. 

11h00 Ăn trưa tại nhà hàng.  

14h00 
Thăm Cựu Lãnh sự quán Anh tại Cao Hùng. Thăm vịnh Tây Tử nổi tiếng với làn 

nước trong xanh với dải san hô và những dải ñá ngầm. 

18h00 Ăn tối 

19h30 Khảo sát thị trường tại chợ ñêm Lục Hợp. 

 Nghỉ ñêm tại Khách sạn Royal 3* hoặc tương ñương. 

Ngày 6 - 22/09/2011 (thứ năm): CAO HÙNG - HÀ NỘI                                                        

04h45 
Xe ñón ñoàn tại khách sạn ñưa ra sân bay quốc tế Cao Hùng, ñáp chuyến bay VN 

587: 07h35 - 09h05 về Hà Nội. Kết thúc chương trình.  

 


