
  

TOUR ONEDAY (trong ngày) - BÒ CẠP VÀNG 

THÔNG TIN SẢN PHẨM 

Đây là chuyến đi trải nghiệm khám phá các tuyến điểm do CET tổ chức. Đến với chuyến đi ONEDAY- BÒ CẠP VÀNG, 

tuyến điểm này tuy cũ mà không cũ, bởi vì khi tham gia cùng CET, các bạn sẽ được tham gia các hoạt động trải nghiệm đầy 

thú vị sáng tạo và riêng biệt, các trò chơi trên bờ dưới nước, thi thố tài năng cực kỳ sôi động và hấp dẫn.  

 

THÔNG TIN NỘI DUNG MÔ TẢ 

Địa điểm khởi hành Tp. HCM (Công viên 23/9) 

Lịch khởi hành 17/11/2019 

Giá vé 950.000 VNĐ 

Phương tiện Xe 16 – 29 chỗ 

Chi Phí  

Bao gồm 

 Chi phí di chuyển 

 Vé Vào cổng 

 Phí dẫn tour/Phí quản lý 

 Bảo hiểm chuyến đi 

 Thuê Bếp Than Thực hiện BBQ 

 Thuê áo phao tắm 

 Mua vé Chơi trò chơi Phao Liên hoàn 

 Vé Phao núi , phao gối 

 Đua thuyền 

 Nước ngọt, nước suối 

 Đồ ăn nhẹ 

 

Không bao gồm × Chi phí vui chơi giải trí, ăn uống tự túc nằm ngoài chương trình. 

× Tiền tip cho tài xế và HDV (tùy ý). 

Thời gian và địa điểm đón khách 7h00 sáng đón khách tại công viên 23/9 đường Phạm Ngũ Lão, Quận 1, TP. Phố Hồ Minh. 

Điểm nổi bật 
- Trải nghiệm đầy thú vị sáng tạo và riêng biệt. 

- Tham gia các trò chơi trên bờ dưới nước, thi thố tài năng cực kỳ sôi động và hấp dẫn. 

Chuẩn bị trước khi đi tour 

Thành viên phải đem theo các loại giấy tờ sau đây tại mọi thời điểm trong quá trình tham gia 

chuyến đi trải nghiệm:  

- Chứng minh nhân dân hoặc căn cước công dân hoặc hộ chiếu hợp pháp của bản thân (đối 

với công dân Việt Nam) 

- Hộ chiếu hoặc Visa và các tài liệu xuất nhập cảnh, lưu trú hợp pháp tại Việt Nam theo quy 

định của pháp luật (đối với người nước ngoài). 

 

Yêu cầu tham gia chương trình 
Trước chuyến đi, CET sẽ tổ chức buổi TRAINING CHƯƠNG TRÌNH CỤ THỂ cho tất cả 

thành viên. 

Chính sách trẻ em và người lớn đi 

kèm 

- Tất cả  trẻ em dưới 15 tuổi đi cùng thành viên trong chuyến đi mà không phải là con ruột 

thì phải có giấy tờ chứng minh sự đồng ý của cha mẹ của trẻ em hoặc người giám hộ theo 

quy định của pháp luật. 

 

- Phụ thu trẻ em từ 8-15 tuổi 40% chi phí tham gia chuyến đi. 

 

 

  

Lịch Trình Tour: 

 
Training day and getting ready for the trip! 

 



  
Buổi Training nhằm giới thiệu về chuyến đi trải nghiệm, giới thiệu về chương trình cũng như các trò chơi xuyên suốt chuyến 

đi, đồng thời phân chia đội nhóm - Team leader để điều hành đội nhóm. 

 

Buổi training sẽ giúp tất cả thành viên tham gia chuyến đi có cơ hội gặp gỡ nhau, cùng thảo luận, tương tác với đội nhóm 

mình. Tìm ra chiến lược để thi đấu trong các trò chơi Team Building trong suốt chuyến đi. 

  Chắc chắn các bạn sẽ có một buổi tranning đầy sôi động, phấn khởi. 

 

Ngày 17/11/2019:  TP.HCM – Khu du lịch BCV 

 

Sáng  

 6h00 – 7h00: Mọi người sẽ chuẩn bị hành trang và tập hợp tại công viên 23/9 chuẩn bị khởi hành. Đúng 7 giờ xuất 

phát. 

 7h30 – 8h30: Các thành viên tham gia các trò chơi ngắn trên xe trước khi đến nơi. 

 8h30 – 9h00: Xe sẽ đến KDL Bò Cạp Vàng vào khoảng thời gian này. 

 9h – 12h: Cuộc thi nấu ăn bắt đầu. 

 

Trưa 

 12h15 – 14h: Ăn uống, ca hát. 

 14h00 – 16h00: Tất cả sẽ tham gia vào các trò chơi, các hoạt động trên nước. 

 16h00 – 17h30: Trao giải thưởng đội nhóm thắng cuộc. 

 

Tối 

 17h30 – 19h00: Xe quay về TP.HCM. 

 19h00: Tới TP.HCM. 

Đoàn về đến Tp.HCM, kết thúc chuyến tham quan Bò Cạp Vàng. Chia tay và hẹn gặp lại các thành viên vào những 

chương trình tiếp theo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


