Dành cho các bạn du học sinh Việt Nam
Miễn phí
tham gia
Có kèm
bữa trưa
Có nhân viên người Việt đi cùng, nhưng
Thời Gian: ngày 20 tháng 8 (thứ 6)
Đối tượng: 10 sinh viên người Việt Nam Tour sẽ được tổ chức bằng tiếng Nhật.
đang theo học tại các trường đại học tỉnh Gifu

Tham quan ➢

Tản bộ ngắm phong cảnh hữu tình (có hướng dẫn viên),
trải nghiệm tự làm đồ thủ công từ giấy Nhật Mino

Cùng tìm hiểu về truyền thống và lịch sử của thành phố Mino, thưởng thức món ăn địa phương Gifu [Kei chan]!

●Làng cổ Udatsu No Agaru

Thăm
doanh nghiệp

●2 công ty có kết nối với Việt Nam
và có tuyển dụng người nước ngoài●

●Bữa trưa Kei chan

Công ty cổ phần KyouWa (Seki shi)
・Sản xuất và kinh doanh răng giả

・Sản xuất máy móc, cơ khí, thiết kế điều khiển, chi tiết máy

・Công ty có kế hoạch mở chi nhánh tại Tp Hồ Chí Minh.

・Thăm quan nhà máy, công ty đã có chi nhánh tại

Hiện đang tuyển nhân viên có nguyện vọng làm việc tại chi nhánh!

Lịch Trình
（dự kiến）

Tp Hồ Chí Minh

8:30 Xuất phát tại ga JR Gifu ・・・ 9:30 Công ty chế tác Alfa (1 tiếng)・・・ 11:00 Ăn trưa ・・・
12:20 Tản bộ thăm quan Mino shi (2 tiếng) ・・・ 14:45 Công ty KyouWa (1,5 tiếng)・・・
17:00 Chia tay tại ga JR Gifu
※Dự kiến điểm tập trung đón, trả khách sẽ tại ga JR Gifu nhưng nếu có nhiều yêu cầu đón ở địa điểm khác thì chúng tôi sẽ xem xét việc đi qua điểm đó.

●Cách thức đăng ký
Đọc mã QR, điền thông tin và gửi đăng ký
（Hạn đăng ký đến ngày 30/7 (thứ 6)）

Địa điểm tập trung:

Mã QR Đăng Ký

Nơi đỗ xe bus đoàn thể

（Ⅽ）岐阜県
Ga Metetsu Gifu

●Chi tiết xin liên hệ
（tổ chức công）Trung Tâm Giao Lưu Quốc Tế Tỉnh Gifu
TEL：058-214-7700 Mail：gic@gic.or.jp
Đồng tổ chức：Tỉnh Gifu, Hiệp hội giao lưu thân hữu Gifu – Việt Nam

Jyuroku
Palza

Ga JR Gifu

Vận hành bởi：（tổ chức công）Trung Tâm Giao Lưu Quốc Tế Tỉnh Gifu

