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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch khách đoàn - Team Building 01 ngày khám phá
Thác Giang Điền vui nhộn

Thời gian: 1 ngày
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du lịch khách đoàn: Du Lịch Nắng Mới là đơn vị chuyên tổ chức du lịch Teambuilding tại thác
Giang Điền 1 ngày. Chúng tôi chuyên tổ chức các chương trình teambuilding theo chủ đề theo yêu cầu
của các công ty, chúng tôi lấy mong muốn, nguyện vọng của quý khách từ đó chúng tôi sẽ lên ý tưởng, xây
dựng và thiết kế chương trình teambuilding để mang lại những thông điệp gửi đến toàn các thành viên
tham gia qua chương trình teambuilding 1 ngày tại thác Giang Điền.

NGÀY 1: SÀI GÒN - THÁC GIANG ĐIỀN

(Dùng bữa: Sáng, Trưa)

06:30 Đội chơi Team của Du Lịch Nắng Mới sẽ đón quý khách tại điểm hẹn khởi hành đến khu du lịch Thác
Giang Điền để bắt đầu chương trình Teambuilding 1 ngày tại đây.

07:00 Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng Bibica đoàn chụp hình tập thể ghi lại những khoảnh khắc tại đây.

08:00 Trên xe các đội phải được chọn ra 4 chủ đề để thi với các phần thi: Địa Lý, Đố Vui Hại Não, Phong
Thủy, Test IQ.  10 câu hỏi vơi10 điểm - Trả lời sai đội bên cạnh có thể trả lời phụ để lấy điểm. Các đội tham
gia game đối kháng liên tục vượt qua thử thách của MC là luân phiên nhau thi đấu cùng nhau hô to 1 chủ
đề, cùng hát 1 bài hát,...

 

09:00 Đến khu du lịch Thác Giang Điền, các đội chơi sẽ giải mật thư để biết được công việc khi vào khu du
lịch Thác Giang điền.
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09:30 Tập trung tại bãi cỏ khu du lịch Giang Điền để tham gia chương teambuilding.

Tạo hình ngộ nghĩnh các đội chơi và chụp hình các đội chơi, tham gia các game làm  nóng trướng khi bắt
đầu.

Con cáo và chùm nho: 1 bạn gái sẽ đóng vai cây nho. Các chàng trai còn lại đóng vai con cáo. Để hái đuợc
nho trên cây.

Giác quan thứ 6: 1 bạn gái sẽ được bịt mắt và dùng giác quan thứ 6 của mình để đoán ra vật dụng đặc biệt
với những kích cỡ khác nhau.

 

Bước vào vòng thi quyết định với các thử thách:

CHẶNG 1: MẠNG NHỆN KỲ BÍ Một mạng nhện giăng ra và các thành viên phải đưa tất cả các thành viên
đội mình vượt qua được mạng nhện.

 

CHẶNG 2: VƯỢT GHỀNH THÁC DỮ Toàn đội tiến hành đưa các thành viên vượt qua thác dữ, các đội phải
hợp tác vừa dùng sức mạnh, kỷ luật cũng như sự khéo léo để các thành viên vượt thác an toàn.

 

CHẶNG 3: KHÁT KHAO CHINH PHỤC  ĐÍNH CAO "các team sẽ cùng nhau di chuyển quả bóng lên những
tầm cao mới. Các thành viên cùng nhau chung sức hoàn thành chinh phục đỉnh cao mới, đặc biệt games
này là games khuyến khích sẽ cho các team dặt cược nếu team thấy khả năng chiến thắng cao. khi thắng
được gấp đôi số điểm nếu thua cược mất toàn bộ số điểm đặt cược.

 

CHẶNG 4: CHÈO BÈ RA KHƠI  Nhanh chóng chèo ra bè để lấy kho báu ban tổ chức để để sẵn để hoàn
thành thông điệp của ban tổ chức "Cùng nhau ghép lại bức tranh cũng là thông điệp mà ban giám đốc
muốn chia sẻ đển tất cảc các bạn".

 

12:30 Dùng cơm trưa tại nhà hàng. Trao thưởng các đội chơi thắng cuộc.

Tự do sử dụng các dịch vụ tại khu du lịch. Hẹn quý khách trên những hành trình kế tiếp./.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khởi hành Thời gian Giá tour Phương tiện

Theo yêu cầu 1 ngày 599,000đ Ô tô

Lưu ý: Giá tour trên chỉ mang tính chất tham khảo dành cho đoàn từ 10 khách trở lên, Quý Khách vui lòng
liên hệ với chúng tôi để được biết giá chính xác.

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
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• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
GIÁ BAO GỒM:

• Xe du lịch tham quan.

• Ăn trưa suất 150,000 vnd/khách.

• Vé cổng vào khu du lịch và bãi chơi team.

• Vật dụng chơi team.

• Nhân sự, âm thanh.

• Quà chơi team.

• Áo phao + tắm nước ngọt.

• Nước uống 2 người/chai.;

 

GIÁ KHÔNG BAO GỒM:

• Chi phí vui chơi ngoài chương trình.

• Nước ngọt/beer trong bữa trưa.

• Thuế VAT.

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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