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CỤC XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI 

CN TRUNG TÂM HỖ TRỢ XUẤT KHẨU TẠI TP.HCM 

 

CHƢƠNG TRÌNH XÚC TIẾN THƢƠNG MẠI – ĐẦU TƢ 

TẠI YANGON, MYANMAR THÁNG 10/2016 

 

Ngày 25/10: Thành phố Hồ Chí Minh – Yangon, Myanmar      

Đoàn khởi hành chƣơng trình Xúc tiến thƣơng mại – Đầu tƣ tại 

Yangon, Myanmar.  

Đến Yangon xe đón Đoàn tại sân bay, về nhận phòng khách 

sạn nghỉ ngơi. 

Tham quan một số nơi trong thành phố. 

 

Ngày 26/10: Làm việc tại Yangon, Myanmar 

07:30 Dùng điểm tâm sáng tại khách sạn 

09:00   Làm việc với Thƣơng vụ - Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar 

- Tìm hiểu về các chính sách kinh tế của Myanmar. 

- Tìm hiểu các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến thủ tục và tình hình đầu tư, quy định 

xuất nhập khẩu hàng hóa vào Myanmar. 

- Tìm hiểu về phong tục, tập quán và văn hóa, thói quen tiêu dùng... tại Myanmar.(Tham tán 

thương mại : Võ Thị Ngọc Diệp)  

- Trụ sở Đại sứ quán tại địa chỉ 70- 72 Thanlwin, Bahan, Yangon, Myanmar. 

12:30 Ăn trƣa tại nhà hàng địa phƣơng. 

14:00 Làm việc với Liên đoàn phòng thƣơng mại và công nghiệp Myamar (UMFCCI) 

- Trao đổi tình hình quan hệ thương mại - đầu tư giữa hai nước, các chính sách thu hút đầu tư, 

hỗ trợ phát triển thương mại và đầu tư tại Myanmar. 

- Tham quan thực tế 1 khu công nghiệp tại Yangon, hoặc các khu Thương Mại để đoàn có cái 

nhìn khái quát về Myanmar. 

17:00 Dùng cơm chiều tại nhà hàng địa phƣơng 

 

Ngày 27/10: Làm việc tại Yangon, Myanmar 

07:30 Dùng điểm tâm tại khách sạn.   

- Đoàn khởi hành đi Thanlyin, tham quan: 

- Nhà thờ cổ Bồ Đào Nha. 

- Xuống thuyền xuôi dòng tham quan chùa YelePaya. 

12:00  Ăn trƣa tại nhà hàng địa phƣơng 

13:30 Khảo sát thị trƣờng bán lẻ tại Myanmar 
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Ngày 28/10: Yangon, Myanmar – Thành phố Hồ Chí Minh  

Điểm tâm tại khách sạn. Làm thủ tục trả phòng.  

Ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay từ Yangon về Tp.HCM.  

Về đến Tp.HCM.  

Kết thúc chƣơng trình.  

Ban tổ chức chia tay Đoàn và hẹn gặp lại. 

 

 
CHI PHÍ TRỌN GÓI:                   đồng/thành viên 

(giá trên đã bao gồm VAT) 

Hàng không: Vietnam Airline 

Chi phí bao gồm :  

 Một phần chi phí liên quan bố trí lịch làm việc và giao lƣu thƣơng mại. 

 Vé máy bay khứ hồi TP.HCM – MYANMAR – TP.HCM 

 Thuế sân bay hai nƣớc + phí an ninh + phụ thu xăng dầu theo quy định của hàng không. 

 Khách sạn 3* sao tại trung tâm Yangon (2 ngƣời/phòng, phòng 3 sẽ đƣợc bố trí khi cần thiết)  

 Ăn uống theo chƣơng trình. Tiêu chuẩn 10USD/ bữa ăn. 

 Vé tham quan theo chƣơng trình. 

 Xe máy lạnh đƣa đón.  

 Phiên dịch và hƣớng dẫn viên tiếng Việt. 

 Bảo hiểm du lịch toàn cầu với chi phí lên tới 210.000.000 đồng/01 vụ. 

 Tiền tip cho HDV và tài xế địa phƣơng 3USD/ khách/ ngày  

Chi phí không bao gồm :  

 Phụ thu phòng đơn 

 Nƣớc uống (bia, rƣợu, nƣớc ngọt, …) 

 Chi phí cá nhân khác ngoài chƣơng trình 

 Hành lý quá cƣớc (tối đa 20kg/ khách)  

 Lệ phí Visa tái nhập Việt Nam 40 USD/khách (đối với Việt Kiều và ngƣời nƣớc ngoài)  

Quy định hủy phạt:  

 Hủy trƣớc ngày khởi hành 10 ngày: Phạt 50% chi phí 

 Hùy từ 9 đến 6 ngày trƣớc ngày khởi hành: Phạt 75% chi phí 

 Hủy trong vòng 5 ngày trƣớc ngày khởi hành: Phạt 100% chi phí 

Thời gian và phƣơng thức thanh toán chi phí tham gia đoàn: 

Đề nghị Quý đơn vị nộp tiền mặt tại Chi nhánh Trung tâm Hỗ trợ xuất khẩu tại TP.HCM ngay 

khi đăng ký và chậm nhất vào ngày 30/09/2016 : 

 


