
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH QUẢNG BÌNH 

THÁM HIỂM ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG 7000M 

T
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U
R

 

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 

07:00 Xe và Hướng dẫn viên đón Quý khách tại Đồng Hới khởi hành đi Vườn Quốc 

Gia Phong Nha - Kẻ Bàng 

08:00 Đến Động Thiên Đường, Quý khách di chuyển bằng xe điện 2km, trải qua hơn 
500 bậc thang đá đến cửa hang, Quý khách nghỉ ngơi và chuẩn bị trang thiết bị 
cho chuyến hành trình khám phá Động Thiên Đường 

Quý khách theo hệ thống cầu thang gỗ để tham quan 1 km đầu tiên của Động 
Thiên Đường, thỏa sức ngắm nhìn và chiêm ngưỡng vẽ đẹp kỳ vỹ và tráng lệ 
của hệ thống thạch nhũ 

Kết thúc hành trình tham quan 1km đầu tiên theo cầu thang gỗ Quý khách tiếp 
tục thám hiểm Động Thiên Đường với chiều dài 7000m bằng đèn pin cá nhân 

Quý khách chèo thuyền Kayzak vượt suối, rời con suối nhỏ, Quý khách có dịp 
thử sức lòng can đảm khi phải vượt qua những chặng đường cheo leo, hiểm trở 
men theo lòng suối cạn 

Sau hơn 1 giờ đồng hồ, quý khách đặt chân đến “Giếng trời” nơi Động Thiên 
Đường thông với thế giới bên ngoài qua lỗ thông hơi trên trần động 

Quý khách có thể hòa mình vào dòng nước trong xanh, mát lạnh hoặc thỏa sức 
khám phá, ngắm nhìn những đàn cá đang bơi lội dưới con suối ngầm kỳ vỹ chảy 
ngang qua Giếng trời 

11:30 Quý khách nghỉ ngơi thưởng thức bữa trưa bên cạnh dòng suối ngầm 

13:00 Chụp hình lưu niệm và chuẩn bị hành trang quay trở lại theo hành trình cũ 

16:00 Về đến chân núi Động Thiên Đường, Quý khách lên xe về lại Đồng Hới 

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-thien-duong.html
https://phongnhaexplorer.com/tour-phong-nha-hang-ngay/tham-hiem-dong-thien-duong-7000m.html


 

 

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

thúc chương trìnhtour 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 đón tiễn tại Đồng Hới suốt chương trình 

 Hướng dẫn viên tiếng Việt, Anh chuyên tour suốt tuyến tại Động Thiên Đường 

 Cứu hộ kiêm giám sát tour tại Động Thiên Đường 

 Các bữa ăn trong chương trình: 

o 01 bữa trưa dân dã trong lòng Động Thiên Đường 

 Vé tham quan: 

o Vé tham quan Động Thiên Đường 

o Vé xe điện 2 chiều tại Động Thiên Đường. 

 Trang thiết bị nhà thám hiểm: 

o Áo quần bảo hộ 

o Áo phao cho mỗi hành khách 

o Đèn pin 

o Nón bảo hộ 

o Thuyền Kayak & Mái chèo 

 Nước suối Lavie 500ml: 02 chai/ 01 khách/ 01 ngày 

 Khăn lạnh: 02 cái/ 01 khách/ 01 ngày 

 Bảo hiểm du lịch, mức bồi thường tối đa: 20.000.000 đồng/ 01 khách/ 01 vụ 

Giá tour chưa bao gồm:  

 Hóa đơn GTGT 

 Các chi phí cá nhân, ăn uống, chi phí tham quan các điểm ngoài chương trình 

Giá tour trẻ em:  

 Trẻ em dưới dưới 15 tuổi: không được phép tham gia 

 Trẻ em từ 16 tuổi trở lên trở lên: 100% giá tour người lớn 

Nên mang theo gì?  

 Khăn tắm&01 bộ đồ bơi 

 Ba lô cá nhân 

 Máy ảnh, quay phim 

 Sạc dự phòng cho các thiết bị di động 

 Túi chống nước cho điện thoại, máy quay phim, chụp hình 

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=337

