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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

Teambuilding ngày hội gia đình tại Bửu Long 1 ngày
Thời gian: 01 ngày

Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour khách đoàn teambuilding: ngày hội gia đình là chương trình dành cho các công ty tổ chức nhằm
mục đích kết nối các gia đình, thể hiện sự quan tâm của Ban Lãnh Đạo công ty dành đến gia đình nhân
viên công ty và giúp những người chồng, người vợ, con cái trong gia đình hiểu rõ hơn tính chất công việc
của người thân mình đang làm. Tạo động lực phát triển và bùng nổ trong năm tiếp theo. Với chương trình
du lịch teambuilding chuyên nghiệp, các quầy trò chơi giành cho trẻ em hấp dẫn sẽ mang lại cho Quý
khách hàng tour teammbuilding 1 ngày trải nghiệp kết hợp Year End Party thật ý nghĩa tại Khu Du Lịch Bửu
Long.

NGÀY 1: SÀI GÒN - KHU DU LỊCH BỬU LONG - TEAMBUILDING - GALA LUNCH - SÀI GÒN (ĂN
SÁNG, TRƯA).

07:00 Xe và HDV Du Lịch Nắng Mới đón quý khách tại điểm hẹn, khởi hành đi KDL Bửu Long.

Quý khách dùng bữa sáng nhẹ trên xe.

07:45 Nhận vé cổng tham quan, đoàn di chuyển vào Khu Du Lịch Bửu Long tham gia chương trình
teambuilding Ngày hội gia đình với các thử thách trò chơi dân gian: 

Đập heo đất
Bịt mắt đá bóng
Thảy vòng
Ném lon 
Tô tranh cát và tô tượng 

Chương trình teambuilding dành cho người lớn: 

Đánh caro phiên bản Du Lịch Nắng Mới
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Kéo co 
Nhảy bao bố
Bóng chuyền nước
Mảnh ghép kì bí

10:00 Quý khách tự do tham quan tại KDL Bửu Long với các địa điểm check-in vô cùng hấp dẫn với khuôn
viên rộng 84 hecta bao gồm các khu trò chơi, giải trí, các hồ đá tuyệt đẹp được mệnh danh là Tiểu Hạ Long
của Nam Bộ. Không khí trong lành, mát mẻ quanh năm bởi cây xanh bao phủ, trên đó là những ngôi chùa
thanh tịnh, hay bản mô phỏng của Cầu Tình Yêu, Trân Bảo Phật Sơn (Thái Land)... 

Ngoài ra, KDL Bửu Long còn có các quầy hội chợ may mắn, khu trò chơi trẻ em hay các trò cảm giác mạnh
mang tính giáo dục như: Bí mật nỏ thần, 18 tầng địa ngục .....

11:30 Đoàn tập trung tại nhà hàng Cọ Dầu, tham gia chương trình Gala Lunch, cùng nhau tham gia các
game show vui nhộn như: Dance Tượng, Bong bóng tình yêu, ai là triệu phú, người khổng lồ...  từ Du Lịch
Nắng Mới với những phần quà vô cùng hấp dẫn hứa hẹn 01 chương trình vui nhộn dành riêng cho các gia
đình đặc biệt là các bé nhỏ.

13:30 Tự do tham quan Khu Du Lịch Bửu Long.

15:00 Xe đưa Quý khách trở về lại Sài Gòn, chia tay đoàn và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.

 

Ngoài ra chúng tôi còn tổ chức nhiều chương trình ngày hội gia đình 1 ngày hấp dẫn tại Giang Điền,
BCR, Tre Việt, Bình Quới, Suối Mơ,... để gắn kết các gia đình và truyền văn hóa công ty đến tất cả mọi
người.

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 01 ngày 650,000 Xe Ô Tô

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

VÉ TOUR BAO GỒM:

- Cho thuê xe du lịch 45 chỗ đưa đón theo hành trình Sài Gòn - Bửu Long - Sài Gòn.

- 01 bữa ăn sáng trên xe 25.000 VND/ khách, 01 bữa chính 120.000 VND/ khách tại Khu Du Lịch Bửu Long.

- Vé tham quan KDL Bửu Long.
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- Vật dụng chương trình teambuilding, âm thanh, backrop đi kèm.

- Nước uống theo chương trình, khăn lạnh, nón du lịch.

- Bảo hiểm du lịch theo chương trình.

 

GIÁ TOUR CHƯA BAO GỒM: 

- Chi phí các vé trò chơi bên trong Khu Du Lịch Bửu Long.

- Tiệc Gala Dinner, MC, Sân khấu, âm thanh, quà tặng

- Thuế VAT

- Trẻ em dưới 5 tuổi, miễn phí, cha mẹ tự lo cho các bé.

- Trẻ em từ 6 tuổi đến dưới 11 tuổi 75% vé.

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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