
06h30: Khởi hành đến KDL rừng Madagui
07h30: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng Mekong Long Thành
08h00: Đoàn tiếp tục khởi hành đến Madagui, Quý khách tham gia 
các trò chơi gắn kết do hướng dẫn viên tổ chức.
Ngoài ra, trên đường đi hướng dẫn viên sẽ thuyết minh giới thiệu 
cho đoàn tìm hiểu về các danh thắng Đá Ba Chồng, Làng cá bè La 
Ngà, Vườn quốc gia Cát Tiên, rừng cây Giá Tỵ, …….
11h30: Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng Muông Xanh
12h00 -14h00: Nhận phòng, nghỉ ngơi

14h00: Quý khách tập trung tại điểm hẹn khởi động chương trình 
Teambuilding “THÁCH THỨC MỌI GIỚI HẠN”
- Các đội chơi sẽ được thử sức với việc chinh phục những ngọn đồi 
cao với các con dốc dựng đứng tưởng chừng không thể vượt qua 
được và tại đây thử thách mới thật sự bắt đầu bằng việc các đội tổ 
chức săn bắt gà đồi để làm nguồn lương thực duy trì sự sống của 
toàn đội trong suốt hành trình.
- Sau khi tìm được nguồn thực phẩm Quý báu các đội sẽ phải tiếp tục 
hành trình xuyên qua những cánh rừng với nhiều cạm bẫy để tìm 
đến thượng nguồn của dòng suối Voi huyền thoại.

18h00: Đoàn dùng cơm tối tại 
Nhà hàng Madagui 
19h00: Giao lưu lửa trại với 
những trò chơi mang tinh thần 
tập thể làm tăng thêm tình 
đoàn kết giữa các thành viên 
trong đoàn và cùng nhau 
thưởng thức khoai, bắp nướng.
23h00: Sinh hoạt tự do khám 
phá Madagui về đêm.

07h00: Đoàn dùng điểm tâm sáng.
08h30: Đoàn tập trung khởi hành trải nghiệm trò chơi:
- Zipline: Chinh phục tốc độ ở độ cao 40m vượt qua tán cây cổ thụ
- Trượt cỏ: Xuất phát từ đồi cao với tốc độ tự do đầy thú vị
Ngoài ra: Đoàn tự do tham quan khám phá đất rừng Madagui, 
cùng nhau trải nghiệm những trò chơi như: bắn súng đạn nước 
sơn, leo núi, banh đụng, câu cá sấu, câu cá giải trí, cưỡi ngựa… với 
chi phí tự túc.
11h30: Đoàn làm thủ tục trả phòng.
12h00: Ăn trưa và khởi hành về TP.HCM

BUỔI SÁNG

BUỔI CHIỀU

BUỔI TỐI

Lộ trình 2 ngày 1 đêm

Áp dụng cho đoàn
có số lượng 40 khách trở lên

NGÀY

01 TP. HCM - MADAGUI

HẸN GẶP LẠI

Xuôi về hạ nguồn, các đội chơi phải nhanh chóng tìm ra lối thoát 
để rời khỏi những cánh rừng âm u khi trời vừa chạng vạng tối bằng 
những chiến thuyền trên mặt hồ 24 hecta. Đội chiến thắng là đội 
đầu tiên chạm tay vào kho báu và vươn cao cờ chiến thắng của 
đội mình.
17h00: Đoàn cùng nhau thư giãn tại hồ bơi 03 tầng

NGÀY

02 MADAGUI - TP. HCM 

BUỔI SÁNG



Miễn phí vé cổng tham quan.
Miễn phí sử dụng hồ bơi 03 tầng.
01 đêm lưu trú (villa/ tập thể/ lều)
01 bữa ăn sáng trên đường đi (tô/ly) nhà hàng Mekong Long Thành
01 bữa ăn sáng theo tiêu chuẩn phòng hoặc lều
02 bữa ăn trưa thực đơn 130,000đ/khách
01 bữa ăn tối thực đơn 150,000đ/khách
Chương trình teambuilding có kết hợp các thử thách: 
04 con gà đồi sau chương trình nấu cháo
Thuyền phao.
Lửa trại

Dưới 05 tuối miễn phí (ăn ngủ chung với bố mẹ).
Từ 05 đến 11 tuổi, tính ½ phí người lớn.
Từ 12 tuổi trở lên, tính chi phí như người lớn.

Chi phí cá nhân: 
giặt ủi, mini bar, điện thoại.

I. DỊCH VỤ KHÔNG BAO GỒM TRONG TOUR TRON GÓI

Các chi phí phát sinh
ngoài chương trình.

Chi phí tour chưa bao gồm 
phí Tip cho HDV & tài xế xe

II. DỊCH VỤ BAO GỒM TRONG CHƯƠNG TRÌNH TOUR

Rượu cần 02 bình 6l
Trượt cỏ, Zipline
Khoai, bắp nướng hay luộc.
Âm thanh karaoke ngoài trời
Nước suối du lịch, khăn lạnh
Backdrop 
Người dẫn đường đi rừng và nhân viên y tế.
Hướng Dẫn viên chuyên nghiệp, nhiệt tình.
Bảo hiểm du lịch
Xe vận chuyển 45 chỗ

Nhận phòng/lều: 14h00
Trả phòng/lều: 12h00
Giá bán tour không áp dụng cho các ngày lễ tết trong năm.
Giá tour áp dụng cho 01 khách người lớn, không áp dụng 
cho trẻ em theo đúng tiêu chuẩn chương trình.
Giá tour áp dụng theo hạn phòng thực tế của khu du lịch. 

BẢNG BÁO GIÁ

Bảng giá tour dịch vụ trọn gói
(Giá trọn gói trên bao gồm 10% VAT & 5% phí phục vụ)
Áp dụng đoàn 40 khách trở lên

Lều (10 khách/lều)

Phòng tập thể (06 khách/phòng)

Villla (02 - 03 khách/phòng)

Lều (10 khách/lều)

Phòng tập thể (06 khách/phòng)

Villa (02 - 03 khách/phòng)

2,099,000 VND/KHÁCH

2,140,000 VND/KHÁCH

 2,400,000 VND/KHÁCH

1,810,000 VND/KHÁCH

1,959, 000 VND/KHÁCH

2,180,000 VND/KHÁCH

CHUẨN LƯU TRÚ THỜI GIAN

NGÀY CUỐI TUẦN
(THỨ 6, THỨ 07)

NGÀY TRONG TUẦN
(CHỦ NHẬT ĐẾN THỨ 05)

1. Giá tour trọn gói cho trẻ em 2. Qui định

Back tonature
www.madagui.com.vn

facebook.com/madaguiforestcity 

KHU DU LỊCH RỪNG MADAGUI
Km 152, Quốc lộ 20, Tổ dân phố 1, Thị trấn Madaguôi,
Huyện Đạ Huoai, Tỉnh Lâm Đồng, Việt Nam
Tel: (84-263) 3946 999 - Fax: (84 - 263) 3946 789

PHÒNG KINH DOANH & TIẾP THỊ
104 Mạc Thị Bưởi, Phường Bến Nghé, Quận 1, TP. HCM
Tel: (84-28) 3914 2211 - Hotline: (84 - 263) 3709 444
Email: sales@madagui.com.vn


