
 

  
 

Triển lãm thương mại hàng đầu thế giới về Tự động hóa Thông minh và 
Robot 
Từ ngày 16 – 19 tháng 06 năm 2020| Trung tâm triển lãm quốc tế Munich 
The Leading Exhibition for Smart Automation and Robotics 
16. - 19. June 2020| Munich Trade Fair Centre 
30TUwww.automatica-munich.comU30T    
 

CHƯƠNG TRÌNH CHO ĐOÀN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM THAM DỰ TRIỂN LÃM 
AUTOMATICA TỪ NGÀY 15 ĐẾN 20 THÁNG 06 NĂM 2020 TẠI TP. MUNICH, ĐỨC 

 
 

Ngày 1 
15/ 06 /2020 

Thứ Hai  

HÀ NỘI (TP. HCM) – MUNICH (THAIAIRWAYS HOẶC QATAR AIRWAYS) 
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 22h35, đến sân bay Munich lúc 07h05 sáng ngày 15/06/2020. 

Ngày 2 
16/ 06/ 2020 

Thứ Ba 

MUNICH  – THĂM QUAN THÀNH PHỐ 
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 (bên ngoài) 
18h30: Ăn tối tại nhà hàng. 
Nghỉ đêm tại khách sạn Hotel AMBA (***) hoặc tương đương 

Ngày 3 
17/ 06/ 2020 

Thứ Tư 

MUNICH  – THAM DỰ TRIỂN LÃM AUTOMATICA 2020  
07h30: Ăn sáng tại khách sạn 
08h30: Đoàn di chuyển bằng Metro tới Triển lãm và tham dự 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: 
• Công nghệ lắp ráp và xử lý  
(Giải pháp lắp ráp tích hợp) 
• Robot công nghiệp 
• Dịch vụ robot chuyên nghiệp 
• Thị giác máy 
• Hệ thống định vị 
• Công nghệ truyền động 
• Công nghệ cảm biến 

• Công nghệ hệ thống điều khiển và truyền     
  thông công nghiệp 
• Công nghệ an toàn và bảo mật 
• Công nghệ cung cấp 
• Phần mềm và điện toán đám mây 
• Dịch vụ và nhà cung cấp dịch vụ 
• Nghiên cứu và công nghệ 
 

 

12h00: Ăn trưa tự túc tại Triển lãm 
18h30: Ăn tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại khách sạn Hotel AMBA (***) hoặc tương 
đương 

Ngày 4 
18/ 06/ 2020 
Thứ Năm 

MUNICH  – THAM DỰ TRIỂN LÃM AUTOMATICA 2020 
07h30: Ăn sáng tại khách sạn  
09h00 – 12h00: Đoàn tiếp tục làm việc với các đối tác tại Triển lãm AUTOMATICA  
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 Hotel AMBA (***) hoặc tương 
đương 

Ngày 5 
19/ 06/ 2020 

Thứ Sáu 

MUNICH – HÀ NỘI / TP. HCM (THAIAIRWAYS HOẶC QATAR AIRWAYS) 
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 09h35 sáng ngày 20/06/2020. 

 
Kính phí trọn gói cho 01 thành viên tham dự chương trình: 56.868,000 VND/ Áp dụng 

cho đoàn tối thiểu 10 thành viên tham dự 
 

 

http://www.automatica-munich.com/


 

  
 

 

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 Automatica 2020 cho các 

ngày 
• Xe đưa đón theo chương trình 
• Khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 03 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: 8,000,000 VND cho 3 

đêm 
• Hành lý qúa cước, các chi phí phát sinh ngoài 

chươngtrình 
• Bữa ăn trưa ngày 17/06/2020 
• 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 

Ghi chú: Vì Automatica là triển lãm có quy mô lớn nên khách từ các nước trên Thế giới đến thăm quan rất đông, tất cả 
các dịch vụ đều được đặt trước sớm và tăng giá rất nhiều. Để đảm bảo chất lượng dịch vụ cho đoàn đại biểu được tốt 
nhất, đề nghị các đơn vị đăng ký thành viên tham dự trước ngày 20/ 03/ 2020 để tránh được việc phát sinh chi phí. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


