
 

 

 

CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH QUẢNG BÌNH 

THAM QUAN ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG 

T
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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 Hướng dẫn viên đón Quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi Vườn 

Quốc Gia Phong Nha - Kẻ Bàng 

09:30 Hành trình từ km 16 của đường Hồ Chí Minh nhánh Tây, băng qua 

những tán rừng già ngợp lá, du khách sẽ đến Động Thiên Đường, hang 

động khô dài nhất châu Á đã được các nhà thám hiểm Hoàng gia Anh 

phát hiện vào năm 2005 là một  trong những kỳ quan tráng lệ và huyền 

ảo bậc nhất  thế giới với vẻ đẹp lộng lẫy của mình nên được mệnh danh 

“Hoàng cung trong lòng đất” 

Di chuyển theo hệ thống cầu thang gỗ để tham quan 1 km đầu tiên của 

Động Thiên Đường. Dọc theo hành lang gỗ được bố trí các điểm nghỉ 

rộng rãi và hệ thống ánh sáng hợp lý, Quý khách có thể thỏa sức ngắm 

nhìn và chiêm ngưỡng vẽ đẹp kỳ vỹ và tráng lệ của hệ thống thạch nhũ 

nơi đây như Cổ Tháp, Cung Quần Tiên Hội Tụ, Tháp Liên Hoa, Kỳ 

Hươu, Voi Ma Mút, Phật Bà Quan Âm, Nhà Rông Tây Nguyên 

12:00 Quý khách đến nhà hàng nghỉ ngơi dùng bữa trưa 

13:00 Quý khách lên xe khởi hành về lại Tp Đồng Hới 

14:00 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  

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/du-lich-quang-binh/
https://phongnhaexplorer.com/tour-phong-nha-tron-goi/quang-binh-manh-dat-di-san-4n3d.html
https://phongnhaexplorer.com/tour-phong-nha-hang-ngay/tour-du-lich-dong-thien-duong-tour-nua-ngay.html


 

 

 

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 Thiên Đường 

o Vé xe điện Động Thiên Đường 2 chiều 

 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, chi phí tham quan các điểm ngoài chương trình 

 Ăn uống ngoài chương trình: Nước uống: bia, rượu, nước ngọt,... 

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/dat-tour?tour=5174

