CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT THỰC TẾ 2016
CƠ HỘI TIẾP CẬN HIỆU QUẢ THỊ TRƯỜNG AUSTRALIA CHO CÁC DOANH NGHIỆP
Thời gian: 11-17/10/2016

NGÀY 01: HÀ NỘI/HCM - MELBOURNE
Đại biểu tập trung tại sân bay Nội Bài hoặc sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay đi
Melbourne (Úc).

NGÀY 02: MELBOURNE
Buổi sáng: đoàn đến sân bay Melbourne, làm thủ tục nhập cảnh. Xe đón đoàn đưa đi ăn trưa.
Buổi chiều: đoàn tham quan thành phố Melbourne



Quảng trường Liên bang (Federation Square), ga phố Flinders, Arts Centre



Tòa nhà Eureka Skydeck



Cầu cảng Riverside Quay



Khảo sát chợ Queen Victoria: nơi giao thương với hơn 600 sạp hàng hóa từ trái cây, rau quả,
thực phẩm đến đồ lưu niệm, thời trang, hàng thủ công, hải sản tươi sống.

Buổi tối: Đoàn dùng bữa tối tai nhà hàng địa phương, về khách sạn nhận phòng và nghỉ ngơi.

NGÀY 03: MELBOURNE
Buổi sáng:. Đoàn làm việc với Cơ quan phát triển bang Victoria (The Department of State
Development, Business and Innovation - DSDBI) và Phòng Thương mại và Công nghiệp bang
Victoria. Nội dung làm việc bao gồm:



Giới thiệu thị trường Australia
Các chính sách thương mại, xuất nhập khẩu; ưu đãi của bang Victoria dành cho các doanh
nghiệp nước ngoài



Quan hệ thương mại giữa doanh nghiệp bang Victoria và thị trường ASEAN.



Gặp gỡ giữa doanh nghiệp 2 nước: tìm kiếm cơ hội ký kết hợp đồng và khả năng hợp tác - đầu
tư chuyển giao công nghệ, mở rộng chi nhánh...

Buổi chiều: Đoàn làm việc tại cảng Melbourne được xây dựng vào năm 1889 là thủ phủ ,thành phố
lớn nhất bang Victoria và cũng là thành phố lớn thứ hai ở Australia. Nội dung làm việc bao gồm:



Giới thiệu về cảng Melbourne



Gặp gỡ với ban giám đốc tổng công ty cảng Melbourne



Quy trình bốc xếp, vận chuyển hàng hóa và lưu ý về các thủ tục hải quan



Quy tắc quốc tế trong vận chuyển đường biển tại cảng quốc tế Melbourne



Đi du thuyền tham quan cảng Melboure

Sau chương trình làm việc, đoàn đi tham quan khảo sát thực tế công việc kinh doanh tại Vườn trái cây
Bacchus Marsh và Xưởng sản xuất rượu vang St. Annes Winery.
Về Melbourne ăn tối tại nhà hàng địa phương, nghỉ ngơi tại khách sạn.

NGÀY 04: MELBOURNE - SYDNEY
Buổi sáng: đoàn ăn sáng, trả phòng sớm. Xe đưa đoàn ra sân bay đáp chuyến bay đi Sydney – Úc
Buổi chiều: tham quan thành phố Sydney.



Cầu Harbour



Lên du thuyền thăm quan cầu cảng Sydney.

Chụp hình Nhà hát Opera Sydney, khu the Rocks, bãi biển Bondi, vịnh Rose.

NGÀY 05: SYDNEY - BLUE MOUNTAINS - SYDNEY
Buổi sáng: đoàn di chuyển đến vườn quốc gia Blue Mountains, được UNESCO công nhận Di sản thế
giới vào năm 2000. Các đại biểu sẽ thăm quan khu này bằng 3 phương tiện:



Scenic Skyway: di chuyển bằng xe trượt qua các vách núi đá và thưởng ngoạn cảnh rừng nhiệt đới
qua sàn kính Scenic Skyway. Chiêm ngưỡng các thác Katoomba, ba ngọn tháp bằng đá Three sisters
và thung lũng Jamison tuyệt đẹp với tầm nhìn 360°.



Scenic Cableway: khám phá tầm nhìn toàn cảnh Blue Mountains từ cáp treo, với thung lũng
Jamison, ba ngọn tháp đá Three sisters, Orphan Rock, đỉnh Solitary và các thác Katoomba.



Scenic Railway: trải nghiệm khám phá Blue Mountains với chuyến đường sắt trên không.



Thưởng ngoạn cảnh rừng nhiệt đới với núi đá và thung lũng Jamison tuyệt đẹp.

Sau khi ăn trưa tại nhà hàng, Đoàn quay về Sydney,.
Buổi chiều: Gặp gỡ và làm việc với Thương vụ Việt Nam tại Australia và các đối tác
Nội dung chương trình làm việc:



Trao đổi các vấn đề quan tâm với Tham tán Thương mại Việt Nam tại Australia, cập nhật các
thông tin về Luật thương mại và các tiêu chuẩn để xuất khẩu hàng hóa vào thị trường Australia.
Thuận lợi và khó khăn cho DN Việt Nam/



Các DN Việt Nam giới thiệu năng lực, sản phẩm chủ lực và chiến lược phát triển của DN mình
để Thương vụ nắm bắt được nhu cầu của từng DN, giúp hỗ trợ trong việc quảng bá và tìm các
đối tác Australia thích hợp trong tương lai.

18:00: Đoàn dùng cơm tối, sau đó tự do tham quan và ngắm cảnh Sydney về đêm.

NGÀY 06: SYDNEY
Sau khi ăn sáng xe đưa Đoàn đi tham quan Công viên Featherdale Wildlife Park. Công viên
Featherdale là niềm kiêu hãnh của người dân Australia, nơi nuôi dưỡng hơn 2.200 loài động vật quý
hiếm, đặc trưng nhất của châu Úc như gấu koala, kanguru, thú mỏ vị… Bên cạnh đó cũng có rất nhiều
loài động vật quý hiếm khác như chim cánh cụt Fairy Penguins, cá sấu nước mặn…
Ăn trưa và Tham quan trong thành phố:



Bảo tàng hải dương học Sealife Aquarium – một trong những bể cá lớn nhất thế giới, là nơi
sinh sống của hơn 6000 loài động vật biển đặc trưng của vùng biển Úc với đường ống tham
quan bằng thủy tinh dài 145m nằm sâu dưới lòng cảng biển Darling.



Bảo tàng sáp Madame Tussauds

Đoàn dùng bữa tối tại nhà hàng và về khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 07: SYDNEY - VIETNAM
Sau khi ăn sáng xe đưa đoàn ra sân bay, đáp chuyến bay về Việt Nam.
Về đến Vietnam, kết thúc chương trình.

