
Chương trình tour riêng tham quan Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng là một 
trong những chuyến tham quan phổ biến và thú vị nhất khi những điểm đến 
trong hành trình đều rất nổi tiếng và là điểm tham quan không thể bỏ qua khi 
ghé thăm Phong Nha – Kẻ Bàng. 

hởi hành tại Phong Nha, điểm đến 
đầu tiên của lộ trình là Khu bán 
hoang dã Núi Đôi, nơi bạn có thể dễ 

dàng đi bộ và tìm hiểu thông tin về Vọoc Hà 
Tĩnh - một loại động vật hoang dã đặc hữu 
chỉ có ở Vườn quốc gia Phong Nha – Kẻ 
Bàng, nằm trong danh mục loài nguy cấp và 
quý hiếm, cần được ưu tiên bảo vệ ở Việt 
Nam. Hoặc thay vào đó, bạn có thể chọn thay 
thế hoạt động này bằng việc thăm Vườn 
thực vật với khoảng 20 phút đi bộ trong 
rừng nguyên sinh, tham quan thác Gió và tìm 
hiểu các loại thực vật quý hiếm được bảo tồn 

nơi đây. Tiếp tục di chuyển một đoạn ngắn 
theo Đường 20 Quyết Thắng, xuyên qua 
những rặng cây cổ thụ và rừng chuối xanh 
ngát đến với Hang 8 Cô, điểm nhấn thứ hai 
trong ngày. Ở đây, bạn sẽ tìm hiểu một chút 
về cuộc chiến tranh chống Mỹ cứu nước và 
tác động của nó đến khu vực này. Lộ trình 
cũng sẽ đưa bạn tham quan Đền tưởng niệm 
các anh hùng liệt sỹ Đường 20, một di tích 
lịch sử nổi tiếng và là nơi tôn vinh những 
người lính đã hy sinh anh dũng trong hang 
khi đang làm nhiệm vụ.

THAM QUAN VƯỜN QUỐC GIA
PHONG NHA - KẺ BÀNG
ĐỘNG PHONG NHA - ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG

TOUR RIÊNG 1 NGÀY



Điểm đến tiếp theo trong ngày chắc chắn sẽ 
là một trong những điểm tuyệt vời nhất của 
chuyến đi –  Động Thiên Đường - được phát 
hiện vào năm 2005 với chiều dài 31km, được 
biết đến là hang động khô dài nhất Châu Á. 
Hướng dẫn viên giàu kinh nghiệm của chúng 
tôi sẽ mang đến cho bạn một góc nhìn hoàn 
toàn khác về hệ thống thạch nhũ và sự hình 
thành hang động với những ví dụ trực quan, 
ấn tượng nhất tại Động Thiên Đường dọc 
theo 1km cầu thang gỗ trong hang động.

Hướng dẫn viên đón bạn tại khách sạn trong 
khu vực Phong Nha/ Chày Lập

Tham quan Khu bán hoang dã Núi Đôi–Hoặc 
tham quan Vườn thực vật. 

Dừng chân tại Di tích lịch sử cầu Trà Ang

Di chuyển đến Hang 8 Cô – Tham quan Đền 
tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đường 20 
Quyết Thắng. 

Di chuyền đến Chày Lập.

Di chuyển bằng thuyền tham quan
Động Phong Nha

Tham quan Động Thiên Đường 

Di chuyển đến Động Thiên Đường

8:00 - 8:30

LỊCH TRÌNH THAM KHẢO

8:30 - 9:00

9:00 - 9:15

9:15 - 9:45

9:45 - 10:15

10:15 - 12:15

12:15 - 12:30

14:00 - 17:00

Ăn trưa BBQ tại Chày Lập Riverside

Di chuyển bằng ô tô về lại Trung tâm du lịch 
Phong Nha.

12:30 - 13:30

13:30 - 14:00

Di chuyển về lại bến thuyền. Xe đón bạn về 
lại khách sạn trong khu vực – Kết thúc hành 
trình tham quan. 

17:00 – 17:30

Làng Chày Lập là điểm đến tiếp theo trong 
lịch trình tham quan – nơi bạn có thể hoàn 
toàn thư giãn, nghỉ ngơi và thưởng thức bữa 
trưa tại Chày Lập Riverside. Bạn có thể thoải 
mái tắm nắng và thưởng ngoạn khu cảnh yên 
bình trên hàng ghế gỗ dọc bờ sông hoặc hòa 
mình vào dòng nước trong xanh tại đây nếu 
thời tiết cho phép. Sau đó xe sẽ đón bạn về 
lại Trung tâm du lịch Phong Nha, lên thuyền 
gỗ và ngược dòng sông Son đến tham quan 
Động Phong Nha. Được biết đến như là một 
hang sông đẹp bậc nhất thế giới, du khách 
sẽ có cơ hội trải nghiệm và ngắm nhìn sâu 
hơn trong Động Phong Nha bằng thuyền. 
Phần tham quan trong hang được thiết kế 
với ánh sáng trắng thân thiện giúp bạn dễ 
dàng chiêm ngưỡng vẻ đẹp của những khối 
thạch nhũ lung lung, tráng lệ nơi đây. Sau khi 
tham quan hết lộ trình trong hang, thuyền sẽ 
đưa bạn về lại Trung tâm du lịch Phong Nha 
nơi xe của chúng tôi đợi sẵn và trả bạn về lại 
khách sạn trong khu vực – Kết thúc hành 
trình. 



LIÊN HỆ

Email: contact@didithoi.com
Hotline: 091 990 0423

GIÁ & ĐẶT CHỖ

Tour riêng – Khởi hành theo yêu cầu – Vui 
lòng liên hệ để có giá theo số lượng từng 
nhóm khách.

TOUR BAO GỒM

Hướng dẫn viên (Tiếng Việt/Tiếng Anh)

Xe trung chuyển đón khách xung quanh khu 
vực Phong Nha/Chày Lập

Xe chất lượng cao theo lộ trình tham quan

Vé tham quan Khu bán hoang dã hoặc Vườn 
thực vật

Vé tham quan Động Thiên Đường

Vé xe điện trung chuyển

Bữa trưa BBQ

Vé dịch vụ tại Chày Lập Riverside

Vé tham quan Động Phong Nha

Vé thuyền

Nước uống

Tour không bao gồm chi phí phát sinh cá 
nhân, đồ uống/bia phát sinh

BẠN NÊN CHUẨN BỊ

Giày và trang phục thoải mái, nhẹ nhàng

Kem chống nắng

Mũ, kính mát

Thuốc chống côn trùng

Máy ảnh hoặc điện thoại

Áo mưa


