LỊCH TRÌNH ĐOÀN ĐẠI BIỂU THAM DỰ
“GIAO LƯU – LIÊN KẾT – PHÁT TRIỂN CNTT-TT LẦN 6”
(Từ ngày 18/06 – 21/06/2015, Phú Yên – Nha Trang)
Thời gian
Tối 17/06 –
Khởi hành
Ngày 18/06

Ngày 19/06

Ngày 20/6

Chi phí/
người
(Chưa VAT)

Nội dung chương trình
TPHCM–TUY HÒA
Đi tàu từ Sài Gòn – tới Tuy Hòa, tập trung tại ga Sài Gòn lúc 21h30.
22h00 tàu khởi hành, đến Tuy Hòa lúc 7h00 sáng
7h00: Xe đón tại ga Tuy Hòa
+Ăn sáng, thưởng thức đặc sản “Bánh tráng thịt heo Hòa Đa”
+ Tham quan: Ghềnh đá đĩa, nhà thờ Mằng Lăng, Ghành đèn
11h30: Dùng hải sản tại đầm Ô Loan với đặc sản Sò huyết.
13h00: Nhận phòng khách sạn
14h30: Giao lưu Sinh viên tại ĐH Phú Yên.
Khách không dự giao lưu di chuyển đến Bãi Xép tắm biển. Trên đường về tham
quan trung tâm thương mại Phú Yên
18h: Ăn tối, thưởng thức đặc sản Mắt Cá Ngừ Đại Dương tiềm thuốc bắc
Ăn sáng tại khách sạn.
7h30: Xe đón đoàn đến dự Hội thảo tại KS Sài Gòn – Phú Yên
12h00: Xe đón đoàn tại KS Sài Gòn – Phú Yên, dùng bữa trưa theo đoàn
14h00: Tiếp tục tham dự Hội thảo tại KS Sài Gòn – Phú Yên
(Khách không tham dự hội thảo du lịch tự do trong ngày)
Tối 18h00: Đoàn tham dự Gala Dinner tại KS Sài Gòn Phú Yên (4*)
Ăn sáng tại khách sạn, trả phòng trước 8h00 sáng.
+ Khách về TPHCM: di chuyển tới ga Tuy Hòa lúc 9h15
9h43 tàu khởi hành, đến TPHCM lúc 20h05. Kết thúc tour
+ Khách tham dự hội thảo ICT Khánh Hòa: tự túc di chuyển.
TPHCM – Tuy Hòa không bao gồm vé tàu đi và về: 1.800.000đ/người
TPHCM – Tuy Hòa gồm vé tàu đi và vé tàu về Ghế mềm 2.900.000đ/người
TPHCM – Tuy Hòa gồm vé tàu đi và vé tàu về Giường nằm 3.500.000đ/người
TPHCM – Tuy Hòa gồm vé tàu đi, không bao gồm vé tàu về Ghế mềm:
2.500.000đ/người.
TPHCM – Tuy Hòa gồm vé tàu đi, không bao gồm vé tàu về Giường nằm:
2.900.000đ/người.

Chỗ ở
Ngày 20/6
Chiều
Tối
Ngày 21/06

Chỗ ở

Lưu ý:

Khách sạn Hùng Vương (3*)
TUY HÒA - NHA TRANG - TPHCM
13h00: Nhận phòng tại khách sạn.
13h30: Tham dự hội thảo “Gặp gỡ ICT Khánh Hòa”
19h00 – 22h00: Gala Dinner- Ăn tối nhà hàng trên tàu 4*, dạo biển Nha
Trang, giao lưu thưởng thức ca múa nhạc.(Chi phí: 500.000đ/người)
Trả phòng trước 10h00.
+ Khách đăng ký theo đoàn có mặt tại ga Nha Trang lúc 11h15,
11h44 tàu khởi hành, đến TPHCM lúc 20h05. Kết thúc Tour.
+ Khách không đăng ký, tự túc di chuyển về TPHCM.
Khách sạn An Khang (2*) gần bãi tắm Trầm Hương.
+ Phòng 1 giường đôi: 300.000đ/ngày (5 phòng)
+ Phòng 2 giường đôi: 500.000đ/ngày (15 phòng)
+ Miễn phí 1 trẻ em dưới 5 tuổi ở cùng bố mẹ, người lớn phụ thu
100.000đ/ngày.
+ Đoàn tự túc di chuyển và ăn uống tại Nha Trang.
+ Tham gia hội thảo “Gặp gỡ ICT Khánh Hòa” miễn phí
+ Đăng ký và đóng phí với BTC nếu đăng ký vé tàu hoặc tham dự Gala
Dinner (tham khảo File Phiếu đăng ký đính kèm)
+ Khách có nhu cầu đăng ký khách sạn, liên hệ BTC để đặt phòng, tự thanh
toán khi trả phòng.

Mọi thông tin chi tiết vui lòng liên hệ Ms.Ngọc:
Email: nhungoctran18@gmail.com
SĐT: 0909.478.029

