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Ngày 26/03: Sài Gòn  Long Hải  Teambuilding  Đồi Cừu Long Hải  

Sài Gòn & Hẹn Gặp Lại ( Dùng 02 bữa) 
 

05h00: Xe và hướng dẫn viên Phú Sĩ Travel đón đoàn tại điểm hẹn, giới thiệu công tác tổ 

chức.  

05h30: Đoàn tham quan lên xe khởi hành đi Long Hải, tham dự chương trình “ Chinh Phục 

Biển Xanh Long Hải – Thách Thức Kỳ Tài Năm 2019” 

Các em sẽ dùng bữa sáng với Bánh mì hoặc Bánh Bao + 01 hộp sữa tươi. Trên xe hướng dẫn 

viên giới thiệu về văn hoá, lịch sử, phong tục tập quán,….của từng vùng đất nơi đoàn đi qua 

và tổ chức các trò chơi có thưởng như: Hành khách cuối cùng, Chiếc nón kỳ diệu, Hành 

trình Phú Sĩ, Đuổi hình bắt chữ,….. 

08h30: Đến Long Hải, du khách làm thủ tục nhận ghế bố dù, ổn định vị trí. 

 

 

 

 

 

 

 

 

08h45: Đoàn tham quan tập trung tại bãi biển tham dự chương trình “ Team Building Biển 

Năm 2019” CỰC HOÀNH TRÁNG – CỰC SÔI ĐỘNG, với các trò chơi liên hoàn đầy 

vui nhộn, thú vị, hấp dẫn và mang tính đoàn kết cao, được đầu tư kỹ lưỡng về vật dụng tổ 

chức như: áo team đội, phao hơi, phao chuối, bóng khổng lồ,…. 
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Game show bao gồm: 

+ Xây dựng thương hiệu 

+ Kỹ năng đồng đội 

+ Đội trưởng tài ba 

+ Cuộc đua kỳ thú 

+ Chinh phục biển xanh 

+ Vươn ra biển lớn 

 Với Cơ Cấu Giải Thưởng như sau:  

+ Giải Nhất:   01 Thùng Nước Ngọt 

10h00: Kết thúc chương trình, các em tự do tắm lặn biển xanh và tự túc thưởng thức hải sản 

tươi sống như: ghẹ, mực, tôm, cá biển, ốc biển,.... 

12h00: Dùng bữa trưa tại nhà hàng, dùng bữa trưa tại nhà hàng. Sau bữa trưa, các em lên xe 

khởi hành trở về Sài Gòn. Trên hành trình, đoàn dừng chân để các em thỏa sức chụp ảnh đẹp 

( Selfie) bên những chú cừu xinh xắn và ngộ nghĩnh tại: 

 

 

 

 

 

 

 

 

+ Đồi Cừu Suối Nghệ hay còn được gọi là Nông Trại Cừu Suối Nghệ 
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+ Trung tâm Bò Sữa Long Thành: tham quan và mua sắm đặc sản địa phương về làm quà 

cho người thân và đồng nghiệp. 

Chiều: Đến Sài Gòn, xe đưa quý khách trở về điểm đón ban đầu. Kết thúc chương trình 

Tour, thay mặt công ty du lịch Phú Sĩ gởi đến quý khách lời cảm ơn chân thành, chúc quý 

khách mạnh khoẻ - thành công, hẹn gặp lại! 

Bảng Báo Giá Tour: 350.000 Vnđ/ Khách 
 

GHI CHÚ: 
 

+ Phú Sĩ Travel còn tổ chức những tour theo yêu cầu của khách hàng.  

+ Giá tour không áp dụng vào những ngày lễ lớn trong năm 

+ Giá tour áp dụng cho đoàn từ 80 khách lớn trở lên 

+ Các điểm tham quan có thể thay đổi tuỳ theo tình hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ 

các tuyến điểm tham quan có trong chương trình. 

 

 

TIÊU CHUẨN BAO GỒM 
 

* Phương Tiện Vận Chuyển:  

+ Tùy theo số lượng để sắp xếp xe hợp lý, xe từ 16  29  35  45 chỗ, đời mới, máy lạnh 

suốt tuyến tham quan. 

 

* Ghế Bố, Dù, Nước Ngọt:    

+ Khu du lịch 298 Long Hải: bao gồm ghế bố, dù, nước ngọt ( 01 lần) 

 

* Bảo Hiểm Du Lịch:  

Khách được mua bảo hiểm trọn gói với mức bồi thường tối đa là: 10.000.000đ/1 trường 

hợp/1 Khách. Thuốc y tế thông thường 
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* Các Bữa Ăn:  

- 01 bữa sáng với bánh mì hoặc bánh bao + 01 hộp sữa tươi 

- 01 bữa trưa với những món ăn ngon miệng và hợp vệ sinh du lịch ( bữa ăn gồm 03 món: 

món canh, món mặn, món xào). 

* Hướng Dẫn Viên:  

Có trình độ chuyên môn nghiệp vụ, với cá tính đầy vui nhộn & hòa đồng, phục vụ đoàn suốt 

chuyến tham quan, thuyết minh và tổ chức trò chơi trên xe, Teambuilding 

* Quà Tặng 

+ Nón Du lịch: 01 Nón/ Khách 

+ Nước Suối: 01 chai 500ml/ngày/ khách 

+ Khăn lạnh: 01 khăn/ngày/ khách 

+ Quà tặng trò chơi trên xe  

+ Quà tặng teambuilding  

+ Băng rôn treo xe 

* Vé Tham Quan: 

+ Bao gồm các vé tham quan có trong chương trình tour, có thể thay đổi lịch trình nhưng vẫn 

đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan có trong chương trình tour. 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM 
 

- 10% thuế VAT 

- Chi phí ăn uống ngoài chương trình tour như: hải sản, thức ăn, nước uống du khách tự mua 

tại khu du lịch và nhà hàng. 

Nụ Cười Của Quý Khách 

Là Thành Công Của Chúng Tôi 




