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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 khám phá Rừng Nam Cát Tiên
Thời gian: 2 ngày 1 đêm

Mã Tour: - Khởi hành: theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du lịch khách đoàn Nam Cát Tiên: Nếu bạn là một người yêu thiên nhiên, thích khám phá, thích
không khí trong lành và tìm một nơi thú vị cho chuyến đi của mình thì Vườn Quốc Gia Nam Cát Tiên là điểm
đến không thể bỏ qua. Vườn Quốc Gia Nam Cát Tiên là khu dự trữ sinh quyển lớn nhất tại Việt Nam với
hàng trăm loài động, thực vật được bảo tồn và lưu giữ tại đây. Khu rừng nguyên sinh được gìn giữ với
những thảm thực vật nguyên sinh, bảo vệ các loài đang có tên trong sách đỏ. Cùng Du Lịch Nắng Mới trải
nghiệm chương trình khách đoàn 2 ngày 1 đêm, kết hợp cùng chương trình khách đoàn teambuilding chinh
phục rừng xanh, lửa trại bập bùng trong không khí se lạnh đặc trưng chắc chắn sẽ là kỉ niệm khó quên.

NGÀY 01 TP.HCM – NAM CÁT TIÊN (ĂN S/T/T)

06:30 Xe du lịch tại TPHCM và Hướng dẫn viên Du lịch Nắng Mới đón quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi
Nam Cát Tiên.

Đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng trên đường đi, tiếp tục hành trình qua làng cá bè La Ngà, đá Ba
Chồng, rừng cây giá tỵ ...

Trên đường đi tham gia các chương trình đố vui hóm hỉnh trên xe gắn kết các thành viên của công ty.

 

11:00 Đến resort, đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng và nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi.

 

15:00 Đoàn tập trung tham gia tour du lịch teambuilding với chủ đề “LÀM HẾT SỨC – CHƠI HẾT MÌNH” kết
nối tất cả các thành viên công ty, khi trái tim cùng chung nhịp đập và cùng tiến về phía trước không ngại
khó khăn sẽ giành được thành quả xứng đáng và ngôi vị quán quân trong teambuilding 2019.
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Hợp Lực: Các đội khởi động, hội ý để chuẩn bị cho chặng hành trình vượt qua các thách thức đến từ
chương trình.
Đôi Hia Vạn Dặm: Các thành viên phối hợp, hỗ trợ đồng đội để hoàn thành nhiệm vụ được đưa ra, đòi
hỏi sự nhịp nhàng và nhanh nhẹn trong từng bước chân. 
Dựng Khung: Cùng nhau góp sức tạo thành những demo khung cơ bản, cùng nhau giữ vững ý chí và
hỗ trợ đồng đội xây dựng những chi tiết còn lại để tạo ra sản phẩm hoàn chỉnh.
Chinh phục đỉnh cao: Chinh phục những khó khăn để đưa thành quả vươn tới đỉnh cao, vượt qua giới
hạn hiện tại.
Gặt hái thành quả: Phải giữ cho những thành quả mà cả đội đạt được ngày càng hoàn chỉnh hơn,
ngày càng tiện lợi và gần gũi với khách hàng.

 

17:00 Kết thúc chương trình teambuilding 2019, quý khách tự do tắm hồ bơi tại resort.

 

18:30 Đoàn tập trung tại nhà hàng resort, tham gia chương trình Gala Dinner với nhiều chương trình hấp
dẫn như: tiết mục múa mở màn, người khổng lồ, sinh nhật tháng 11 và các gameshow vui nhộn như: Danh
ca tứ tuyệt, đàn ông phải thế, Ai là triệu phú … hòa mình vào không gian sôi động của đêm Gala đầy kỉ
niệm. (chi tiết file đính kèm).

 

21:00 Tham gia chương trình lửa trại, thấp lên ngọn lửa nhiệt huyết cho toàn bộ nhân viên trong công ty.

 

NGÀY 02 NAM CÁT TIÊN – TP.HỒ CHÍ MINH(ĂN SÁNG, TRƯA) 

06:30 Dùng điểm tâm tại nhà hàng. Trả phòng resort.

07:30 Đoàn di chuyển lên xe Jeeps chuyên dụng, bắt đầu hành trình khám phá khu dự trữ sinh quyển, vườn
quốc gia Nam Cát Tiên.

Cây Tung Cổ Thụ: Cây đại thụ gần 400 năm tuổi tại Vườn Quốc Gia
Cây bằng lăng 6 ngọn: với kết cấu đặc biệt (largerstromia ovalfolia) với 6 ngọn đón ánh mặt trời
Tham quan trung tâm cứu hộ gấu: Nơi diễn ra các hoạt động nghiên cứu, cứu hộ các loại động vật
thiên nhiên hoang dã, phục hồi các loại gấu chó, gấu ngựa, cá sấu …
Tham quan vườn thực vật: Vườn thực vật nằm cách trụ sở chính 1km, nơi có hơn 300 loài thực vật
được tìm thấy ở phía Đông Nam của Việt Nam. Ốc đảo này là một thiên đường thực vật để phục vụ
nghiên cứu khoa học, tham quan. Nơi du khách có thể tìm thấy được những cây gỗ đỏ, gỗ cứng quý
hiếm có giá trị ở phía nam.
Tham quan cây si trăm thân: với tuổi đời hơn 400 tuổi, với hệ thống rễ phức tạp, vươn ra dòng suối
nhỏ. Chiêm ngưỡng hệ sinh thái rừng ngập mặn lớn thứ 2 tại Việt Nam.

(vé tham quan và phương tiện di chuyển bao gồm).

 

12:00 Dùng bữa trưa tại nhà hàng, Khởi hành về lại tp.Hồ Chí Minh

Đoàn dừng chân, tham quan, mua sắm đặc sản về làm quà cho người thân
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17:00 Đoàn về đến Tp. Hồ Chí Minh, xe đưa đoàn đến điểm đón ban đầu.

Kết thúc chuyến đi, chia tay và hẹn gặp lại quý khách trên những hành trình tiếp theo.

 

Ngoài chương trình teambuilding tại Nam Cát Tiên, chúng tôi còn có chương trình du lịch teambuilding
tại Madagui, tour du lịch khách đoàn teambuilding Phan Thiết, tour du lịch leo núi Tây Ninh,... và nhiều tour
hấp dẫn khác. Hãy liên hệ với tổng đài 0934040332 để được tư vấn các chương trình du lịch teambuilding
mà bạn ưu thích./.

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 Khách sạn Giá Tour Phương Tiện

Theo yêu cầu 2N1Đ hoặc theo yêu cầu Resort 3 sao 2,950,000đ Xe Ô Tô

Lưu ý: Giá tour du lịch khách đoàn áp dụng từ 25 khách trở lên.

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• 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 TOUR BAO GỒM:

Vận chuyển: Cho thuê xe du lịch 45 chỗ đời mới tham quan suốt chương trình 

Ăn uống: + 02 buổi ăn sáng 50.000 vnd/khach, + 03 bữa ăn chính 150.000 vnd /khách + 01 tiệc Gala BBQ
250.000 vnd.

Resort Orchard Home/Nam Cát Tiên:  02-03-04 khách/ phòng

Tham quan: Những điểm tham quan tính phí theo chương trình

Hướng dẫn viên: Hướng dẫn viên chuyên nghiệp của Du Lịch Nắng Mới

Quà tặng: + Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường 20.000.000 đồng/trường hợp

+ Nón du lịch

+ Nước uống: 02 chai/khách/ngày

+ Khăn lạnh

Teambuilding: Vật dụng:loa kéo, nhân sự, kịch bản, quà tặng, backroup teambuilding.
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Gala Dinner: Sân khấu, ánh sáng màu, dàn âm thanh karaoke, backroup, màn chiếu, máy chiếu,MC, quà
tặng.

 

KHÔNG BAO GỒM:

Bia hay nước ngọt trong các bữa ăn, tham quan ngoài chương trình.

Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

Những dịch vụ tiện ích cá nhân tự túc.

Lửa trại: Lửa trại theo chương trình

Chi phí phòng đơn ( dành cho sếp – hoặc người nước ngoài)

VAT

 

VE DANH CHO TRE EM:

Trẻ em từ 02-05 tuổi: miễn phí

Trẻ em từ 05 – dưới 11 tuổi: 50% giá tour. Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung với
gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, em thứ 2 trở lên cha mẹ nên mua
thêm 1 suất giường đơn.

Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn./.

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
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