
  

LỄ HỘI HÓA TRANG THỔ DÂN DA ĐỎ    

                         Vui chơi – Học hỏi – Trải nghiệm – Trưởng thành  

Thời gian : 1 ngày 

Phương tiện : Ô tô 

Trong những năm học gần đây bên cạnh việc nâng cao chất lượng giảng dạy, chất lượng mũi 

nhọn, các đơn vị trường học đều đặc biệt chú trọng công tác tổ chức các hoạt động kỹ năng sống cho học 

sinh thông qua các chương trình học tập và bài tập trải nghiệm trong và ngoài nhà trường. Nhằm đưa các 

chương trình giáo dục kỹ năng sống lên bậc cao hơn, Du Lịch Thái Loan giới thiệu chương trình “LỄ HỘI 

HÓA TRANG THỔ DÂN DA ĐỎ ” nhằm góp phần tăng cường các hoạt động trải nghiệm, giáo dục 

truyền thống, phát huy năng lực và phẩm chất cho học sinh,  

06:30: HDV DL Thái Loan  có mặt tại trường , làm quen với các em học 

sinh, dặn dò các em trước khi bắt đầu chuyến tham quan .  

07:00: Xe di chuyển bắt đầu chuyến hành trình học tập sáng tạo và rèn 

luyện kỹ năng sống của các em.HDV Làm quen các em học sinh , tổ chức 

một số trò chơi vui nhộn và đố vui có thưởng để không khí chuyến tham 

quan trở nên vui vẻ hơn .   

08:00: Tham quan và tìm hiểu lịch sử Văn Miếu Trấn Biên - là nơi thờ 

phụng các danh nhân văn hóa tiêu biểu của đất nước và là biểu trưng của 

nền văn hóa dân tộc. 

Văn Miếu Trấn Biên ở Ðồng Nai là sự tiếp nối truyền thống của Văn Miếu 

Quốc Tử Giám ở Thăng Long và là biểu tượng cho tinh thần hiếu học - 

trọng người tài. 

09:00: Di chuyển đến Khu Du Lịch Bửu Long.  

Các em sẽ chia thành các đội bắt đầu tham gia chương trình hóa trang 

         “ Một Ngày Làm Thổ Dân Cùng Thái Loan “ 

Các em sẽ nhận những vật dụng như:  Nón Lông Chim, Đồ Thổ Dân  

sau đó Tham gia các lễ hội sau : 

 Lễ Hội của Tộc Người Săn Bắt : Các em phải  hóa thân thành 

những chàng trai của bộ tộc người săn bắn – cùng những vật dụng 

cảu Tộc Trưởng ban cho . Các em phải dùng hết sức của mình để  

chiến đấu với thú dữ , những thử thách như:  Ném Lao, Đua Thú 

Rừng... để cứu bộ tộc khỏi Ác Quỷ Bóng Đêm . 

 Lễ Hội Của Tộc Người Hái Lượm: Các em phải dựa vào khả năng 

phán đoán, sự khéo léo và phân biệt các loại hoa quả… các em sẽ 

hóa thân thành những nhân vật của tộc người hái lượm tham gia  trò 

chơi như : vào rừng hái nấm, tìm trái cây… để giúp những người 

dân trong bộ lạc thoát khỏi nạn đói. 

 Lễ Hội Thể Hiện Sức Mạnh Bộ Lạc : Các em phải cùng nhau , đoàn kết 



chống lại đế chế bóng đêm – cùng nhau tham gia những thử thách như : 

đua ghe trên cạn, đẩy gậy… để cứu bộ lạc thoát khỏi oách thống 

trị của Ác Quỷ Bóng Đêm. 

10:30: Tham gia các trò chơi:  Ngựa kéo quân, bạch tuột nhào lộn, Xe 

điện đụng, đĩa bay, tàu lượn siêu tốc, xe lửa nữ hoàng , Công viên 

khủng long, bí mật Cổ Loa Thành…và còn nhiều trò chơi hấp dẫn 

khác. 

11:15 : Dùng cơm trưa tại nhà hàng , nghỉ ngơi tự do .  

12:15 : Làm cho mình 1 đồ dùng học tập :” Bút lông chim hoặc sổ tay 

thổ dân” 

12:50  :  Vui chơi thoả thích trong làn nước xanh mát trong khu vui chơi nước dành cho thiếu nhi 

         14:30  : Ăn xế. Di chuyển về trường. Kết thúc chuyến đi ngoại khoá thật vui, thú vị và bổ ích 

 

 

 

TIÊU CHUẨN PHỤC VỤ 

GIÁ TRỌN TOUR 

NGÀY HỘI HÓA TRANG THỔ DÂN 

DA ĐỎ  

LIÊN HỆ 

GIÁ 

TOUR 

BAO 

GỒM 

 Vận Chuyển: Xe đạt tiêu chuẩn du lịch (máy lạnh) tham quan 

theo chương trình. 

 Ăn trưa: Học sinh: cơm dĩa : sườn ram + trứng chiên + rau xào + 

canh chua + tráng miệng (chuối cau) + trà đá; GV: cơm phần  

 Ăn Xế: Bánh mì ngọt . 

 Hoạt náo viên suốt tuyến (nhiệt tình, vui vẻ) 

 Bao vé tham quan theo chương trình.  

 Bảo hiểm du lịch trong ngày với mức 10.000.000 đồng/vụ. 

 Nước uống (chai 330ml/hs/ngày), hình lưu niệm (01 xe/01 tấm) 

 Quà tặng trò chơi trên xe. 

KHÔNG 

BAO 

GỒM 

 Ăn uống ngoài chương trình. 

 Chi phí vui chơi, giải trí cá nhân khác. 

 Thuế V.A.T 10%. 

CHẾ 

ĐỘ 

MIỄN 

GIẢM 

- Cứ 20 học sinh miễn 01 giáo viên. Lưu ý: tiêu chuẩn này không quy đổi 

cho người thân hoặc phụ huynh học sinh đăng ký theo đoàn. 

- Phụ huynh hoặc giáo viên ngoài tiêu chuẩn: Liên hệ 
 

LƯU Ý THAM QUAN: 

- Thứ Tự Hoạt Động sẽ được thay đổi để đảm bảo chương trình. 

- Mang theo nón, khăn tắm, bọc nilong để đựng đồ ướt 

 


