
 

 

 

 

 

 

TEAM BUILDING – GALA DINNER 

 

Thời gian: 2 ngày 1 đêm | Phương tiện:Ô tô du lịch | Khởi hành: 2023 
32     

 

 

CÁC ĐIỂM THAM QUAN HOT NHẤT 

- Lâu Đài Rượu Vang 

- Team building - Gala Dinner 

- Bàu Trắng 

 

Lâu Đài Rượu Vang - Gala Dinner 

 Biển Mũi Né - Bàu Trắng 



 
 

 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Sáng -  Ăn Trưa – Ăn Tối 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 

05:00 Xe và hướng dẫn viên (HDV) công ty du lịch Vietnam Booking đón quý khách tại điểm hẹn, 

khởi hành đi tour team building Mũi Né Phan Thiết 2N1Đ. Trên đường đi, du khách sẽ được nhận 

quà hấp dẫn từ việc tham gia các trò chơi vui nhộn trên xe như "Chiếc nón kỳ diệu", … 

07:00 Sau đó, đoàn dừng lại để dùng điểm tâm sáng tại Nhà hàng Cao Phát. Dùng bữa xong, đoàn 

tiếp tục hành trình đến Phan Thiết. Trên xe quý khách có thể tham gia các trò chơi vui nhộn, hát 

karaoke hoặc nghe HDV kể về các vùng đất mà đoàn đi qua. 

Đoàn có thể sẽ đi ngang qua núi Tà Cú (huyện Hàm Thuận Nam, Bình Thuận) và tiếp tục đi đến 

thành phố Phan Thiết. 

11:00 Đoàn đến tham quan Lâu Đài Rượu Vang nằm trong khu resort cao cấp Sea Links City. Đây 

là một trong những hầm rượu vang lớn nhất Việt Nam. Không chỉ có thể tham quan, tìm hiểu và 

thưởng thức rượu vang thượng hạng, du khách còn có thể chiêm ngưỡng và chụp ảnh với tòa lâu đài 

sang trọng. (Tự túc giá vé) 

 

Buổi trưa: 12:00 Sau khi dùng cơm trưa tại nhà hàng, quý khách về resort nhận phòng nghỉ ngơi. 

 

Buổi chiều: 

14:00 Quý khách tham gia chương trình team building được thiết dành riêng cho quý đoàn.  

Đoàn tiến hành bốc số ngẫu nhiên để chia đội cho các chương trình team building: 

● Khởi động 

● Nhận cờ đội, áo team theo màu  

● Tiến hành bầu đội trưởng, sáng tạo slogan 

Tiếp đến, các đội tiến hành thử thách liên hoàn qua 4 trạm kết hợp: 

● Khéo léo 

● Vượt thử thách 

● Chinh phục mục tiêu 

● Tự hào thương hiệu (Chương trình chi tiết sẽ được đính kèm sau) 

 

Buổi tối: 

18:00 Xe đưa quý khách đi dự tiệc Gala Dinner và chương trình "Game Show - Sân Khấu Hóa" do 

MC, hoạt náo viên của Vietnam Booking thiết kế và tổ chức. Sân khấu sẽ được dàn dựng cực 

hoành tráng mang thương hiệu công ty. Khung chương trình tham khảo được thiết kế như 

sau: 

 

NGÀY 01: TPHCM – LÂU ĐÀI RƯỢU VANG – TEAM BUILDING - GALA DINNER 



 
 

 

 

STT KỊCH BẢN CHƯƠNG TRÌNH GALA DINNER 

THỜI 

GIAN 

NỘI DUNG DIỄN TIẾN 

1 18h - 18h15 Đoàn sẽ tập 

trung để dùng 

bữa tối tại nhà 

hàng 

HDV Vietnam Booking sẽ hẹn quý khách 

thời gian và địa điểm cụ thể 

2 18h15-18h30 Ổn định chỗ ngồi 

3 18h30 - 18h45 Khai mạc MC giới thiệu và trình bày về ý nghĩa của 

buổi tiệc 

4 18h45 - 18h45 Phát biểu Giới thiệu ban lãnh đạo công ty/ tổ chức. 

Ban lãnh đạo lên sân khấu phát biểu.  

5 18h50 - 19h15 Dùng tiệc Trong dùng tiệc, quý khách sẽ được 

thưởng thức phần trình diễn âm nhạc 

trên sân khấu (Quý khách chọn ra một 

thành viên để biểu diễn) 

6 19h15 - 20h Game Show 
MC tổ chức các trò chơi thú vị trên sân 

khấu cho quý khách tham gia: 

● Vỗ béo thần tài 

● Chiếc vòng ẩm thực 

● Rap IQ 

● Vũ điệu hóa trang (tùy vào tình 

hình hội trường mà MC có thể 

thay đổi trò chơi) 

7 20h - 20h30 Hát Karaoke Chương trình giao lưu ca nhạc theo yêu 

cầu của quý khách trong công ty 

8 20h30 - 20h45 Hát tập thể Hát Happy Birthday cho các thành viên 

có ngày sinh nhật trong tháng 

9 20h45 - 21h Bế mạc MC cảm ơn quý khách và kết thúc 

chương trình 

10 21h Kết thúc Đoàn cùng lên sân khấu chụp ảnh lưu 

niệm 



 
 

 

 

ỐI GÀY 1: TP.HCM – ĐÀ LẠT NGÀN HOA 

 

 

 

Bao gồm : Ăn Sáng – Ăn Trưa 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Buổi sáng: 

07:30 Sau khi dùng Buffet sáng, quý khách có thể chọn 1 trong 2 chương trình tham quan sau với 
các địa điểm du lịch Phan Thiết hấp dẫn. 

CHƯƠNG TRÌNH 1: Quý khách tắm biển, chụp ảnh vui chơi tại bãi biển ở resort. 

 

CHƯƠNG TRÌNH 2: Xe đưa đoàn đi tham quan Bàu Sen - Bàu Trắng. Tại đây, du khách sẽ được 
chiêm ngưỡng và chụp ảnh với cung đường đẹp nhất Phan Thiết. Với cung đường cát trắng trải dài 
vô tận và hồ nước xanh gần đó, du khách sẽ ngỡ như mình đang lạc vào tiểu sa mạc ở các quốc gia 
Trung Đông. 

Du khách còn có thể trải nghiệm cảm giác mạnh đi xe Jeep hay xe mô tô địa hình từ dưới dốc lên đồi 
cát (Tự túc vé xe Jeep). 

 

10:00 Sau đó, đoàn di chuyển về lại resort nghỉ ngơi và tắm biển Mũi Né. 

 

Buổi trưa: 

12:00 Du khách làm thủ tục trả phòng và di chuyển đến nhà hàng để ăn trưa. 

 

Buổi chiều: 

13:00  Đoàn lên đường về lại TP. Hồ Chí Minh, trên đường về đoàn sẽ dừng chân tại các trạm để 

nghỉ ngơi và mua sắm các đặc sản Phan Thiết như mực một nắng, nước mắm,... 

 

16:30 Về đến Sài Gòn, xe đưa quý khách về điểm xuất phát. Kết thúc tour team building Mũi Né 

Phan Thiết 2N1Đ khám phá phố biển Phan Thiết. HDV chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý khách trong 

các hành trình sau. 

 

 
 

 

NGÀY 02: TẮM BIỂN RESORT TẠI MŨI NÉ - BÀU TRẮNG - VỀ LẠI TP.HCM 



 
 

 

 

BẢNG GIÁ TOUR MŨI NÉ PHAN THIẾT 2N1Đ  

ĐƠN VỊ TÍNH: VNĐ/KHÁCH 
 

TIÊU CHUẨN 
KHÁCH SẠN 

2 SAO 
KHÁCH SẠN 

3 SAO 
RESORT 3 

SA0 
KHÁCH SẠN 

4 SAO 

GIÁ TOUR  1.390.000 Đ 1.590.000 Đ 1.690.000 Đ 1.790.000 Đ 

 
 
DỊCH VỤ BAO GỒM: 

● Vận chuyển: Xe du lịch đời mới, ghế bật mềm, tivi giải trí, máy lạnh tham quan suốt tuyến. 

● Lưu trú: Phòng ở tiện nghi, máy nước nóng lạnh, tủ lạnh, điện thoại,... phòng 2–3-4 

khách/phòng. 

● Ăn uống : 

✔ Ăn sáng ngày 1 tô/ly: bún, phở, bún mọc, hủ tiếu, bánh mì ốp la,... giải khát cafe, trà,...  

✔ Khách ở khách sạn 2 sao ăn sáng tô ly tại nhà hàng 

✔ Khách ở khách sạn 3, 4, 5 sao ăn sáng buffet tại khách sạn  

✔ Ăn chính: 03 bữa thực đơn phong phú, thay đổi theo bữa ăn. 

● Bảo hiểm: Khách được bảo hiểm du lịch trọn gói, mức bồi thường tối đa 20.000.000 đ/vụ. 

● Tham quan: Vé vào cổng các điểm tham quan theo chương trình. 

● Phục vụ: Khăn lạnh (01 cái/ngày) + Nước suối Aquafina 500ml (01 chai/khách/ngày). 

● Quà tặng: Nón du lịch VIETNAM BOOKING 01 cái/khách + Quà tham gia trò chơi trên xe. 

● Hướng dẫn viên: thuyết minh và phục vụ cho đoàn suốt tuyến. 

 

KHÔNG BAO GỒM: 

● Các chi phí cá nhân khác ngoài chương trình (giặt ủi, điện thoại, thức uống trong minibar…). 

● Thuế VAT 8% (nếu quý khách có nhu cầu). 

● Tiền tip cho hướng dẫn viên, phụ xe và tài xế. 

● Phụ thu phòng đơn. 

 

GIÁ TOUR – ĐIỀU KIỆN ĐỐI VỚI TRẺ EM ĐI THEO: 

● Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí (gia đình tự túc lo cho bé). Mỗi gia đình kèm 01 bé miễn phí, nếu 

nhiều hơn phải phụ thu 50% giá tour). Tùy vào từng điểm tham quan đối với những trẻ miễn phí 

tour nếu điểm tham quan đó tính phí thì cha mẹ tự lo cho bé.  

● Trẻ em từ 5 – 10 tuổi tính 70% vé người lớn. Tiêu chuẩn: có suất ăn + chỗ ngồi trên xe + vé 

tham quan, nhưng ngủ chung giường với bố mẹ, trẻ em không có tiêu chuẩn giường ngủ). 

● Từ 10 tuổi trở lên tính vé như người lớn. 



 
 

 
 

 

QUY ĐỊNH HỦY TOUR: 

Quý khách vui lòng thanh toán các khoản hủy tour, lệ phí cụ thể: 

● Hủy tour ngay sau khi đăng ký: phí phạt 30% giá tour. 

● Hủy tour từ 07 ngày khởi hành: phí phạt 70% tổng giá trị đăng ký tour.  

● VIETNAM BOOKING không giải quyết các trường hợp hủy tour 05 ngày khởi hành, phí phạt 

100% giá tour. 

 

LƯU Ý: 

● Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế. 

Nhưng không huỷ bỏ hoặc thay đổi mà không có sự thoả thuận với đoàn. 

● Du khách có mặt tại điểm đón trước 15 phút. Du khách đến trễ khi xe đã khởi hành hoặc hủy tour 

không báo trước vui lòng chịu phí như ‘hủy vé ngay ngày khởi hành’. 

● Du khách mang theo giấy CMND hoặc Hộ chiếu (bản chính), nên mang theo hành lý gọn nhẹ, 

không mang vali lớn. Trẻ em phải đi cùng cha mẹ hoặc không có cha mẹ đi cùng thì cần giấy cam 

kết đi tour cùng người thân, khi đi phải mang theo giấy khai sinh hoặc hộ chiếu.  

● Du khách tự quản lý tiền bạc tư trang trong quá trình tham quan du lịch. 

● Chương trình tour được coi là biên bản ghi nhớ giữa khách hàng và Công ty. Những thắc mắc, 

khiếu nại sẽ dựa vào những quy định trong chương trình và phiếu thu để giải quyết. 

“Trong những trường hợp khách quan như: khủng bố, thiên tai, dịch bệnh… hoặc do có sự cố, có sự 

thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như: máy bay, tàu hỏa… thì Công ty 

sẽ giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không 

chịu trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh” 
 

 

 

Kính Chúc Quý Khách Chuyến Du Lịch Nhiều Kỉ Niệm Và Niềm Vui 
 

VIETNAM BOOKING – NIỀM TIN CỦA BẠN 

 
 


