
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH QUẢNG BÌNH 

ĐỘNG PHONG NHA - VŨNG CHÙA - ĐÁ NHẢY 
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Thời gian: 1 ngày (07:30 ~ 08:00AM đến 17:00 ~ 17:30PM) 

Hiệu lực áp dụng đến: ……/……/…… 

Điểm đón và tiễn khách: Nội thành Đồng Hới, Phong Nha 

Số lượng khách: ….. 

CHƯƠNG TRÌNH KHỞI HÀNH HÀNG NGÀY 

08:00 Xe và HDV đón Quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi Phong Nha - Kẻ Bàng 

09:00 Đến Động Phong Nha, Quý khách xuống thuyền đi ngược theo sông Son nước 

xanh ngắt, trong thấu đáy, nhìn rõ cả những đàn cá đang bơi, ngắm nhìn cảnh núi 

non sông nước hữu tình và mất khoảng 30 phút thì tới động.  

Tham quan Động Phong Nha chiêm ngưỡng vẻ đẹp kỳ vĩ của thạch nhũ đá vôi 

nhiều màu sắc với tạo hình lạ mắt sư tử, kỳ lân, cung đình, tượng Phật ... 

11:30 Quý khách đến nhà hàng nghỉ ngơi dùng bữa trưa. 

13:30 Tiếp tục chương trình, Quý khách lên xe khởi hành đi tham quan và viếng mộ Đại 

tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến. 

Dừng chân ghé lại Đèo Ngang, đứng trên Hoành Sơn Quan phóng mắt ra tầm xa, 
ngắm nhìn con đèo uốn lượn quanh núi đồi, đắm chìm trong khung cảnh thiên 
nhiên như trong bài thơ Qua Đèo Ngang của Bà Huyện Thanh Quan. 

14:30 Di chuyển đến Vũng Chùa - Đảo Yến cách Đèo Ngang 7km về phía nam, thuộc thôn 

Thọ Sơn, Quảng Đông, Quảng Trạch, Quảng Bình. Mũi Rồng, nơi an nghỉ cuối cùng 

của Đại tướng Võ Nguyên Giáp là ngọn núi Thọ Sơn thuộc dãy Hoành Sơn đâm 

ngang ra biển. Nơi đây được coi là có địa thế "rồng cuộn hổ ngồi". 

Quý khách dâng hương tưởng nhớ đại tướng Võ Nguyên Giáp. 

Tại đây quý khách có dịp tìm hiểu tham quan thắng cảnh Vũng Chùa, đứng trên 

đỉnh Thọ Sơn nhìn ra bốn bề trời biển, một không gian bình yên và khoáng đạt, có 

thể cảm nhận được phần nào lý do Đại tướng chọn nơi đây để yên giấc ngàn thu 

và một lần nữa phải ngả mũ trước sự tinh tế của bậc vĩ nhân.  

41 Hai Bà Trưng, Đồng Hới, Quảng Bình 

0935 758 884 - 0932 758 884 

0232 652 8868 - 0232 652 8869 

contact@phongnhaexplorer.com 

https://phongnhaexplorer.com/thong-tin-du-lich-quang-binh/huong-dan-du-lich-phong-nha/du-lich-quang-binh.html
https://phongnhaexplorer.com/phong-nha/
https://phongnhaexplorer.com/phong-nha/vuon-quoc-gia-phong-nha-ke-bang.html
https://phongnhaexplorer.com/phong-nha/dong-phong-nha-4.html
https://phongnhaexplorer.com/thong-tin-du-lich-quang-binh/diem-tham-quan-du-lich-quang-binh/deo-ngang-con-deo-rat-tho-va-lang-man-nhat-viet-nam.html
https://phongnhaexplorer.com/thong-tin-du-lich-quang-binh/tim-hieu-vung-chua-dao-yen-noi-an-tang-dai-tuong-vo-nguyen-giap.html
https://phongnhaexplorer.com/thong-tin-du-lich-quang-binh/tim-hieu-vung-chua-dao-yen-noi-an-tang-dai-tuong-vo-nguyen-giap.html
https://phongnhaexplorer.com/tour-phong-nha-hang-ngay/dong-phong-nha-vung-chua-da-nhay-con-cat.html


 

 

15:30 Quý khách tham quan Danh thắng Đá Nhảy, tự do tắm biển. Sự khác biệt của bãi 

biển Đá Nhảy là có những dãy núi đá bị bào mòn bởi nước biển xâm thực theo thời 

gian, với nhiều hình thù lạ mắt, xứng đáng là một tuyệt tác điêu khắc của biển.  

Nơi đây thực sự là thiên đường cho những bạn yêu thích chụp hình, sống ảo và 

cũng là nơi lý tưởng để thưởng thức hải sản tươi sống cập bờ. 

16:30 Ghé tham quan, chụp ảnh lưu niệm tại Cồn Cát Quang Phú. Quý khách sẽ có những 

cảm giác như mình đang lạc vào sa mạc với những cồn cát trắng xóa, mịn màng trải 

dài miên man như câu nói "Chang chang cồn cát nắng trưa Quảng Bình". 

17:00 Quý khách lên xe khởi hành về lại Tp Đồng Hới 

17:30 Đến điểm hẹn tiễn khách thay mặt Phong Nha Explorer chia tay Quý khách, kết 

thúc chương trình tour Quảng Bình, hẹn gặp lại ! 

Lưu ý: Thứ tự hành trình tour du lịch Quảng Bình có thể thay đổi đề phù hợp với tình hình thực tế 

nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các tuyến điểm tham quan theo chương trình trong ngày. 

 

Giá tour đã bao gồm: 

 Xe tham quan du lịch đời mới, máy lạnh suốt chương trình. 

 Hướng dẫn viên tiếng Việt chuyên tour suốt tuyến. 

 Các bữa ăn trong chương trình: 

o 01 bữa chính (Bữa trưa): 120.000VNĐ/ Khách/ Bữa. 

 Vé tham quan các điểm theo chương trình: 

o Vé tham quan Động Phong Nha. 

o Thuyền rồng tham quan Động Phong Nha 2 chiều 

o Hương & Hoa tại các điểm tâm linh. 

 Nước suối + khăn lạnh: 02 chai, cái /khách/ngày. 

 Bảo hiểm du lịch, mức bồi thường tối đa: 20.000.000 đồng/ người/ vụ. 

Giá tour chưa bao gồm:  

 Hóa đơn GTGT 

 Các chi phí cá nhân khác, ăn uống, tham quan ngoài chương trình. 

Giá tour trẻ em:  

 Trẻ em dưới 1,1m: miễn phí. 

 Trẻ em từ 1,1m đến 1,3m: 50% giá tour người lớn. 

 Trẻ em từ 1,3m trở lên: 100% giá tour người lớn.  

https://phongnhaexplorer.com/du-lich-quang-binh/
https://phongnhaexplorer.com/tour-phong-nha-tron-goi/quang-binh-manh-dat-di-san-4n3d.html
https://phongnhaexplorer.com/dat-tour?tour=3199

