
CHƯƠNG TRÌNH 3N2D THÁM HIỂM HANG ĐỘNG QUẢNG BÌNH 

Du thuyền ngắm hoàng hôn – 1 ngày thám hiểm Tú Làn – Động Thiên Đường 

 

Chương trình trọn gói 3 ngày 2 đêm được thiết kế dành riêng cho những 
ai đang tìm kiếm một hành trình nghỉ dưỡng kết hợp khám phá sự độc đáo 
của hệ thống hang động tại Quảng Bình; thả mình vào thiên nhiên kỳ thú 
tại Phong Nha – Kẻ Bàng. 
 
Hệ thống hang động Tú Làn nằm ở phía Tây Bắc Quảng Bình, là nơi được biết 
đến với hơn 12 hang động lớn nhỏ hình thành dọc theo dòng chảy của sông Rào 
Nan. Nằm ở khu vực miền núi cao, cảnh đẹp Tú Làn mang đến bức tranh yên 
bình với những cánh đồng ngô/lạc tươi xanh mơn mởn được nối tiếp bởi một 
khúc sông Rào Nan kéo dài. Khách đăng ký chương trình có cơ hội trở thành nhà 
thám hiểm hang động thực thụ với 1 ngày khám phá Tú Làn và trải nghiệm cảm 
giác bơi trong hang ngầm! 
 
Một điểm đến nổi bật khác trong chương trình là Động Thiên Đường – Hang khô 
dài nhất Châu Á với chiều dài khảo sát được lên đến hơn 31km. Chiều dài tham 
quan đoạn cửa vào của hang với hơn 1000m được thiết kế trên sàn gỗ chắc chắn, 
đảm bảo ít ảnh hưởng đến tự nhiên cùng hệ thống ánh sáng led được sắp đặt 
khoa học mang đến những góc nhìn thú vị và chân thực nhất về hệ thống thạch 
nhũ tráng lệ, huyền ảo trong lòng núi đá vôi Kẻ Bàng. 
 
Hành trình thưởng ngoạn hoàng hôn bằng thuyền khởi hành từ bến thuyền 
Phong Nha, là miếng ghép hoàn hảo với bất cứ hành trình phiêu lưu mạo hiểm 
nào của bạn tại Phong Nha mang đến cơ hội tuyệt vời để bạn trải nghiệm gần 
hơn với cuộc sống của người dân bản địa mỗi khi chiều về và thưởng ngoạn cảnh 
hoàng hôn tráng lệ khi mặt trời khuất dần sau những rặng núi đá vôi.  
 
Chương trình cung cấp xe đưa đón từ sân bay và 2 đêm nghỉ dưỡng tại Chày Lập 
Farmstay & Resort với thiết kế và bài trí gần gũi, chan hòa với thiên nhiên. Ở 
đây cung cấp nhiều dịch vụ miễn phí đi kèm như xe đạp để du khách có thể tự 
do dạo quanh làng mạc, đến thăm những cây cầu treo xinh xắn, chèo kayak khám 
phá miền quê hoặc trải nghiệm làm vườn, câu cá thư giãn ngay trong khu nghỉ 
dưỡng. 
 

Thời lượng:  3 ngày 2 đêm 
 
Mức độ mạo hiểm: Nhẹ nhàng 
(dành cho nhóm bạn bè) 
 
Số lượng khách: 2 – 12 khách 
 
Giới hạn độ tuổi:  16 tuổi trở lên 
(phù hợp với các nhóm thích trải 
nghiệm) 
Chương trình phù hợp với:  
Người lớn năng động (từ 16 tuổi trở 
lên); gia đình hoặc nhóm bạn bè 
muốn có trải nghiệm khám phá cân 
bằng với hoạt động tham quan nghỉ 
dưỡng khác biệt kết hợp các hoạt 
động ngoài trời nhẹ nhàng. 
 
Giá tour: 5,600,000 VNĐ/pax 
 
Khởi hành: Hàng ngày 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LỊCH TRÌNH THAM KHẢO 

(Lịch trình thực tế có thể thay đổi tùy theo chỗ trống và lịch khởi hành của các tour nhưng đảm bảo 

cung cấp đầy đủ trải nghiệm có trong chương trình) 

 

 

NGÀY 1: Sân bay Đồng Hới – Phong Nha – Du thuyền ngắm hoàng hôn – Chày Lập Farmstay & 

Resort (Bữa nhẹ trên thuyền/Bữa tối – Phòng nghỉ) 

Xe riêng đón đoàn tại Đồng Hới (sân bay/ga tàu …) theo thời gian đến của đoàn, di chuyển lên Phong 

Nha.  

Nhận phòng tại Chày Lập Farmstay, nghỉ ngơi hoặc tự do tham quan, thư giãn tại bể bơi của Farmstay. 

15:30: Hướng dẫn viên và xe đón đoàn di chuyển đến bến thuyền Phong Nha, lên thuyền và bắt đầu 

hành trình du thuyền trên sông Son. Đây là cơ hội tuyệt vời để quý khách trải nghiệm gần hơn với 

cuộc sống của người dân bản địa mỗi khi chiều về và thưởng ngoạn cảnh hoàng hôn tráng lệ khi mặt 

trời khuất dần sau những rặng núi đá vôi. Đồ ăn nhẹ (finger foods) và nước uống được phục vụ trên 

thuyền. Kết thúc chuyến tham quan, thuyền sẽ đưa du khách về lại Chày Lập Riverside, nơi đoàn có 

thể tham gia những trò chơi dưới nước (chèo kayak, thuyền thúng, võng nước....) hoặc thư giãn, nghỉ 

ngơi bên những hàng tre soi bóng trên dòng sông xanh mát. 

19:30: Xe đón đoàn về Chày Lập Farmstay & Resort – Ăn tối, nghỉ ngơi tại khu nghỉ dưỡng. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY 2: Một ngày khám phá Tú Làn – Chày Lập Farmstay & Resort (Bữa sáng/Trưa/Tối – Phòng 

nghỉ) 

Sau bữa sáng, xe của Oxalis sẽ đón bạn lúc 7:00 khởi hành lên Tú Làn (70km) và bắt đầu cho một ngày 
trekking băng rừng, thám hiểm những hang động nằm sâu trong rừng ít người biết đến. 

Điểm đến sẽ là văn phòng của công ty Oxalis tại Tân Hóa. Sau khi tìm hiểu tất cả thông tin về tính an 
toàn của chuyến đi, hoàn thành công tác thu xếp hành lý và ký xác nhận vào phiếu Miễn trừ trách 
nhiệm, đoàn sẽ bắt đầu cuộc hành trình với việc đi bộ băng qua những cánh đồng ngô và đậu phộng 
dài 2km để đến sông Rào Nan. 

Sau khi vượt qua sông, bạn sẽ leo ngọn đồi đầu tiên để khám phá Hang Chuột, chiêm ngưỡng tác phẩm 
đặc sắc của mẹ thiên nhiên với chiều dài ước tính 280 m. Quay trở lại sông Rào Nan, băng qua thung 
lũng Hung Ton để đến với hang Hung Ton. Leo thang xuống khoảng 15m với dây đai an toàn để khám 
phá động gió trước khi bơi ra khỏi động qua dòng sông ngầm (50m) để đến thung lũng Tố Mộ, nơi 
quý khách sẽ thưởng thức bữa trưa đầy hấp dẫn ngoài trời. 

Sau khi bơi lội quanh thác nước, bạn sẽ di chuyển lên núi Hung Ton (1km), băng qua thung lũng Hung 
Ton (500m) và một ngọn đồi nhỏ để xuống lại sông Rào Nan (500m). Chuyến đi sẽ kết thúc bằng việc 
đi trở về, băng qua những cánh đồng đâu phộng (2.5km). Tại văn phòng Oxalis Tân Hóa, đoàn có thể 
thư giãn nghỉ ngơi với nhiều thức uống mát lạnh. Văn phòng cũng có nhà vệ sinh riêng cho những ai 
có nhu cầu tắm rửa và thay đồ trước khi quay trở lại Chày Lập Farmstay Resort vào khoảng 7 giờ 30 
phút tối ở Chày Lập. Nhận phòng, ăn tối và nghỉ ngơi. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



NGÀY 3: Động Thiên Đường – Chày Lập Farmstay & Resort – Đồng Hới  

(Bữa sáng/Trưa – Xe đưa đón) 

Sau bữa sáng, xe và Hướng dẫn viên đón đoàn tại Chày Lập Farmstay & Resort cho chuyến tham quan. 

Điểm đến trong ngày là Khu du lịch sinh thái Động Thiên Đường – hang động được biết đến là “Hoàng 

Cung Trong Lòng Đất” với chiều dài 31km. Di chuyển 1,6km dưới tán cây rừng bằng xe điện rồi men 

theo con đường quanh co từ chân núi, cửa Động Thiên Đường hiện ra với làn gió mát lạnh tỏa ra từ 

hang động như một chiếc điều hòa tự nhiên khổng lồ thổi tan cơn mệt mỏi suốt quãng đường leo núi. 

Lộ trình tham quan trong Động Thiên Đường với hơn 1000m dọc theo cầu thang gỗ được thiết kế tiện 

dụng giảm thiểu tác động đến sàn hang cùng hệ thống ánh sáng led, du khách sẽ được chiêm ngưỡng 

vẻ đẹp tráng lệ được thiên nhiên tạo tác qua từng khối măng đá, thạch nhũ lấp lánh trong lòng Động 

Thiên Đường. 

Sau khoảng thời gian hơn 3 giờ tham quan, đoàn di chuyển đến Nhà hàng Suối Nước Mọoc dùng bữa 

trưa với những món ăn địa phương dân dã. 

Kết thúc chương trình, đoàn di chuyển về lại Chày Lập Farmstay & Resort. Trả phòng, xe tiễn đoàn về 

Đồng Hới theo giờ bay của đoàn.  

Chia tay đoàn - Kết thúc hành trình khám phá 3 ngày 2 đêm tại Quảng Bình.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ĐỘ KHÓ – MỨC ĐỘ MẠO HIỂM 

Mức độ mạo hiểm của tour Tú Làn 1 ngày là nhẹ nhàng và phù hợp với hầu hết cho người lớn đang 

trong điều kiện sức khỏe tốt và thường xuyên luyện tập thể thao, hoạt động ngoài trời. Những hoạt 

động tham quan khác bao gồm trong gói tour nhẹ nhàng thích hợp cho những gia đình yêu thích trải 

nghiệm thiên nhiên. Hãy đảm bảo thể lực của bạn phù hợp với các hoạt động sau cho chuyến đi: 

• 8 - 9 km đi bộ trong rừng với địa hình không bằng phẳng. 

• Đi 1 - 4 km trong hang, qua sông  

• Bơi các quãng ngắn trong hành trình Tú Làn 1 ngày. 

• 1 ngày trong hang động Tú Làn. 

Nhân viên Oxalis (chuyên gia hang động hoặc hướng dẫn viên) có quyền từ chối phục vụ, chấp nhận 

hoặc giữ lại bất cứ thành viên nào trong đoàn tham quan trong bất cứ thời điểm nào vì lý do an toàn. 

Oxalis sẽ không bồi thường hay hoàn lại tiền trong những trường hợp này. 

Chúng tôi sẽ cung cấp: 

 02 đêm nghỉ dưỡng tại Chày Lập Farmstay & Resort (phòng đôi, khách lẻ được kê thêm giường 

phụ). 

(*) Trong trường hợp Chày Lập Farmstay hết phòng thì chúng tôi sẽ đổi địa điểm lưu trú qua 

các khách sạn/homestay sau đây: Sơn Đoòng Bungalow, hoặc Hồ Khanh Homestay, hoặc 

Oxalis Home, hoặc Sài Gòn Phong Nha. 

 Xe đưa đón khứ hồi từ Đồng Hới – Phong Nha. 

 Chi phí vé tham quan, vé xe điện trong chương trình. 

 Các bữa ăn theo lịch trình. 

 Thiết bị đi hang và thiết bị an toàn, bao gồm: nón bảo hiểm, đèn pha, găng tay, dây đai an toàn, 

áo phao. 

 Giày đi bộ (cho khách không có giày riêng, kích cỡ 36-46) 

 Bữa trưa (ăn nhẹ) 

 Hướng dẫn viên hang động (ngôn ngữ: Tiếng Anh & Tiếng Việt)  

 Đội ngũ khuân vác và đầu bếp 

 Hộp khô cho điện thoại và máy ảnh nhỏ (Thông báo trước nếu quý khách có máy ảnh cỡ lớn) 

 Máy lọc nước  

 Túi cấp cứu và thiết bị cứu hộ (Chỉ được sử dụng dưới sự hướng dẫn của hướng dẫn viên và 

nhân viên) 

Bạn cần chuẩn bị riêng cho chuyến thám hiểm Tú Làn 

 1 quần dài và 1 áo dài tay nhanh khô và tiện dụng khi bơi để mặc trong chuyến đi 

 1 đôi giày leo núi chuyên dụng chất lượng tốt dành cho các địa hình hiểm trở 

 1 bộ áo quần để thay sau chuyến đi 

 1 đôi vớ dài, dày (không dùng vớ cổ thấp) 

 Đồ dùng cá nhân: kem chống muỗi, kính mát, mũ, máy ảnh, đồ lót, đồ dùng vệ sinh 

 


