41 Hai Bà Trưng, Đồng Hới, Quảng Bình
0935 758 884 - 0932 758 884
0232 652 8868 - 0232 652 8869
contact@phongnhaexplorer.com

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH QUẢNG BÌNH
ĐỘNG PHONG NHA – THÁC GIÓ - VƯỜN THỰC VẬT

TOUR

Thời gian: 1 ngày (08:00AM đến 17:00 ~ 17:30PM)
Hiệu lực áp dụng: 01/01/2020 đến 31/12/2021
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 Đồng Hới, khởi hành đi Phong Nha - Kẻ Bàng

09:00

Tham quan Động Phong Nha được mệnh danh là “Kỳ quan đệ nhất động”
Quý khách lên thuyền ngược dòng Son thơ mộng, thưởng ngoạn phong cảnh
thiên nhiên hữu tình hai bên bờ sông, trải nghiệm hình ảnh những thiếu nữ,
những đứa trẻ vui đùa bên bờ sông, cuộc sống sinh hoạt của xóm làng ven sông
mang đậm hồn quê Việt.
Chinh phục Động Phong Nha, hang nước dài nhất Đông Nam Á tận hưởng
cảnh quan núi đá vôi ngoạn mục, hệ thống sông ngầm và thạch nhủ có một
không hai ở trên thế giới. Khám phá hang Cô Tiên & Cung Đình chiêm ngưỡng
các khối thạch nhũ tuyệt đẹp được kiến tạo bởi thiên nhiên qua hàng ngàn
thiên niên kỷ.

11:30

Quý khách đến nhà hàng nghỉ ngơi dùng bữa trưa.

13:30

Tiếp tục hành trình đến Vườn Thực Vật, khu du lịch sinh thái kết hợp diễn giải
môi trường.

14:30

Quý khách tham quan khu nhà trưng bày mẫu động thực vật, suối Vàng Anh,
Thác Gió hay tắm mát tại hồ Vàng Anh mát lạnh xanh màu ngọc bích.

17:00

Tạm biệt Phong Nha - Kẻ Bàng, Quý khách lên xe quay trở về 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 chỗ đời mới, máy lạnh suốt chương trình.
 Hướng dẫn viên tiếng Việt hoặc tiếng Anh chuyên tour suốt tuyến.
 01 bữa trưa tại nhà hàng Phong Nha: 120.000đ/ 01 khách/ 01 bữa.
 Vé tham quan các điểm theo chương trình:
o Vé tham quan Động Phong Nha.
o Vé thuyền rồng 2 chiều Động Phong Nha.
o Vé tham quan Vườn Thực Vật.
 Nước suối + khăn lạnh: 02 chai, cái /khách/ngày.
 Bảo hiểm du lịch, mức bồi thường tối đa: 20.00.000 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.

