


Ý TƯỞNG & Ý NGHĨA

• Dựa theo chương trình truyền hình thực tế nổi tiếng “ Cuộc đua kỳ thú” Với

hành trình đưa người chơi lần lượt khám phá các địa điểm nổi tiếng của địa

phương, và trải nghiệm những nét độc đáo, mới lạ tại địa phương đó.

• Chương trình không chỉ thử thách người chơi về khẳ năng ứng biến, cách giải

quyết vấn đề,mà còn là cơ hội để mọi người kết nối với nhau, chung sức tạo nên

sự thành công cho đội, và xa hơn nữa là khẳ năng làm việc nhóm.

• Đối với 1 doanh nghiệp hành trình kinh doanh cũng giống như một cuộc đua

mà họ phải lần lượt vượt qua nhiều chặng thử thách khó khăn. Vượt qua mỗi

khó khăn họ lại khắm phá, học hỏi thêm được nhiều kinh nghiệm và kiến thức

mới.

• Chuyến hành trình phiêu lưu – Khám Phá Sài Gòn có thành công hay không là

nhờ vào sự nổ lực của tập thể tạo ra.



✓ Thời gian: Ngày 5 tháng 11 năm 2022

✓ Địa điểm: TP. Hồ Chí Minh

✓ Số lượng người chơi: 75

TỔNG QUAN 
CHƯƠNG 
TRÌNH



• Địa điểm: Số 1 Tôn Đức Thắng , Q1, TP.HCM

• Thời lượng: Gồm 4 chặng thử thách 

• Mỗi đội sẽ được theo sát bởi Leader.  Leader sẽ hướng dẫn mỗi đội phân chia thành viên tham gia đều các chặng thử thách.

• 3 đội chơi đến cùng 1 điểm và cùng thực hiện game cùng 1 lúc.

• Thực hiện xong game, giải mật thư từ Trạm trưởng. Sau đó tìm phương tiện theo BTC yêu cầu để đến Trạm tiếp theo.

• Mỗi đội chơi được thưởng 500.000 vnd đầu tiên. Dùng số tiền này để thuê phương tiện vận chuyển di chuyển đến các trạm.

Tiêu chí chấm điểm:

+ Toàn bộ trò chơi mô phỏng một cuộc đua. Hai đội sẽ cùng di chuyển đến trạm và thực hiện trò chơi đối kháng, sau đó di 

chuyển theo bảng đồ đến trạm tiếp theo. Đội nào về đích với số lượng người chơi vượt thử thách nhiều nhất sẽ có số điểm cao nhất. 

+ Ngoài ra, còn dựa theo tổng thời gian hoàn thành của mỗi đội, từ đó đưa ra điểm số của từng đội.

LỘ TRÌNH THỰC HIỆN



5 Đội Mỗi đội 15 người



HOẠT ĐỘNG

WARM-UP

Trang trí màu cờ sắc áo, slogan và tên đội lên chiếc nón lá



CUNG CẤP VẬT DỤNG 

HỖ TRỢ
• Khăn rằn

• Nón lá

• Tiền việt

• Bản đồ HCM



MẬT THƯ TÌM 
ĐIỂM ĐẾN

Với vật dụng được BTC cung cấp là một

bảng kí tự cùng các mảnh ghép hình. Đội

chơi dựa trên bảng kí tự ghép những mảnh

ghép để tìm ra vị trí “Trạm thử thách”



PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN

XE ÔM CÔNG NGHỆ 4.0
Dùng số tiền 500k BTC thưởng, hãy thuê xe đưa đồng đội đến trạm thử thách.

Lưu ý : Số tiền 500k dùng để thuê xe đến 4 trạm và hoàn thành game 4 trạm thử thách.



TRẠM 1 : CHỢ BẾN THÀNH
Nhiệm vụ

❑ BTC Cung cấp đội chơi 200.000 VND. Nhiệm vụ đội chơi vào khu chợ mua
những vật dụng để chế biến 2 món ăn mà BTC yêu cầu. (Đây là 2 món ăn
tinh túy , dân dã những rất nổi tiếng cả thế giới, người nước ngoài đến Việt
Nam rất thích thưởng thức). Đội chơi phải tìm đủ mọi cách để thương
lượng, trả giá.

❑ Trong quá trình mua các tài nguyên, đội chơi phải tìm hiểu về ngôi chợ lâu
đời này, để khi ra khỏi chơ đội chơi phải trả lời đúng câu hỏi phụ ( Ngày xây
dựng, do ai xây dựng, tên gọi ngày xưa.....)



MẬT THƯ TÌM 

ĐIỂM ĐẾN

Với mật thư dạng LỬA, đội chơi sẽ

nhận 1 bảng giấy trắng được vẽ hóa

chất BTC cung cấp. Dựa thông tin mật

mã , tìm lửa để giải mã mật thư BTC

cung cấp và tìm ra vị trí “ Trạm thử

thách ”.



PHƯƠNG TIỆN 

DI CHUYỂN
Dùng số tiền BTC phát để bắt xe xích lô



TRẠM 2 : DINH THỰ SÀI GÒN

Nhiệm vụ

BTC sẽ cho đội chơi 30 phút di chuyển vào dinh thống nhất tìm

hiểu vể tư liệu, lịch sử của Dinh thống nhất. Cũng như toàn đội

check in với 5 kỷ vật, hình tượng, khu đại tiệc... Của vua.

Sau thời gian 30p các đội chơi di chuyển ra cổng và gặp BTC để

trả lời các câu hỏi. Đội chơi có nhiều câu trả lời đúng nhất, và chụp

đúng 5 bức ảnh BTC yêu cầu là thắng cuộc.

Đội chơi sẽ nhận dược tài nguyên là 1 cuốn bí kiếp nấu món ăn mà

BTC đã yêu cầu.



MẬT THƯ TÌM 
ĐIỂM ĐẾN

Với mật thư dạng xé ráp, đội chơi

sẽ nhận các mảnh giấy cắt xé

nhiều mảnh BTC cung cấp. Các

thành viên ghép những mảnh

giấy vụn lại và tìm ra vị trí “ Trạm

thử thách ”.



PHƯƠNG TIỆN VẬN 
CHUYỂN 

TAXI VIỆT NAM

Dùng số tiền 500k BTC thưởng, hãy thuê xe đưa đồng

đội đến trạm thử thách.

Lưu ý : Số tiền 500k dùng để thuê xe đến 4 trạm và

hoàn thành game 4 trạm thử thách.



TRẠM 3 : 

NGHỀ GỐM 
TRUYỀN THỐNG 

Nhiệm vụ

❑ Với sự hướng dẫn của các nghệ nhân làm Gốm sứ

dày kinh nghiệm. Các thành viên sẽ được xem biểu

diễn, sau đó sẽ được dạy một cách tỉ mĩ. Kết thúc

khóa học và thử thách. Nhiệm vụ mỗi thành viên phải

tự sáng tạo và hoàn thành cho mình 1 sản phẩm trong

thời gian nhanh nhất.

❑ Sau khi hoàn thành đội chơi sẽ được cung cấp 1 tài

nguyên tương đương với sản phẩm mình làm ra.



MẬT THƯ TÌM 
ĐIỂM ĐẾN

Với mật thư dạng mật thư Q code,

đội chơi sẽ nhận 1 bảng code sau

đó dung điện thoại smartphone quét

mã, tìm ra vị trí BTC đã bố trí và

Trạm thử thách. Nhận nhiệm vụ từ

trưởng trạm.



PHƯƠNG TIỆN VẬN 
CHUYỂN

➢ XE ĐẠP



TRẠM HỢP NHẤT : 

ẨM THỰC VIỆT 

Nhiệm vụ

❑ Sau khi thực hiện đủ 3 trạm thử thách, 3

đội chơi nhận đủ các tài nguyên cùng với

1 cuốn bí kíp Ẩm thực để chế biến món ăn

mà BTC sẽ công bố ngay lúc này.

❑ Các đội chơi bắt đầu tiến hành chế biến

món ăn và trưng bày một cách đẹp mắt

nhất.



TRẠM HỢP NHẤT : 

BỮA ĂN ĐỒNG ĐÔI 
Hoàn Thành Nhiệm vụ

❑ Hoàn thành phần chế biến món ăn. Tất cả các thành viên cùng nhau thưởng

thức những món ăn mà do chính đồng đội và bản thân mình chế biến.

❑ Những món ăn ấy không chỉ mang giá trị về ẩm thực mà nó là cả một quá trình

cực khổ và gian nan, các thành viên cùng nhau hợp lực và hoàn thành. Một món

ăn mang ý nghĩa tinh thần đồng đội và đó là tinh thần



Thank You

Nhân sự phụ trách chương trình : Mr Minh 
0914.763.112

Email: minh@vgotravel.com.vn


