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Đi để sống khác. 

MÃ TOUR DU LỊCH QUẢNG BÌNH 3 NGÀY 2 ĐÊM: NETIN - 0302 

ĐỒNG HỚI – VIẾNG MỘ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP – LÀNG TRANH BÍCH 

HOẠ BIỂN CẢNH DƯƠNG – BIỂN ĐÁ NHẢY – CITY TOUR ĐỒNG HỚI –ĐỘNG 

THIÊN ĐƯỜNG – SUỐI NƯỚC MOỌC – ĐỘNG PHONG NHA – ĐỒNG HỚI 

Thời gian: 3 ngày 2 đêm 

Phương tiện: Ô tô 

Khởi hành: Hà Nội 

Giới thiệu chương trình 

Hành trình tham quan sẽ đưa quý khách chiêm nghiệm vẻ đẹp của những hang động Quảng 

Bình: Động Phong Nha – hang động có tuyến sông ngầm dài nhất Việt Nam, hay Động Thiên 

đường – Động khô dài nhất Châu Á hiện nay với tổng chiều dài 31,4km; hay tham quan Động 

Phong Nha, khu sinh thái Suối Nước Moọc với nguồn nước lộ thiên phun trào từ dưới lòng đất 

ngược trở lên với nhiệt độ 220C mát rượi như ngọc bích. Hi vọng sẽ mang lại những ấn tượng 

tuyệt vời trong lòng du khách về mảnh đất quê hương Đại Tướng Võ Nguyên Giáp 

NGÀY 01: ĐỒNG HỚI – VIẾNG MỘ ĐẠI TƯỚNG VÕ NGUYÊN GIÁP – LÀNG 

TRANH BÍCH HOẠ BIỂN CẢNH DƯƠNG – BIỂN ĐÁ NHẢY – ĐỒNG HỚI – CITY 

TOUR THÀNH PHỐ ĐỒNG HỚI VỀ ĐÊM 

(Ăn trưa/Ăn tối) 

08h00: Xe và HDV NETIN TRAVEL đón quý khách tại điểm hẹn khởi hành đến thăm lăng 

mộ Đại tướng Võ Nguyên Giáp tại Vũng Chùa – Đảo Yến nơi vị tướng huyền thoại an giấc 

ngàn thu. Đến nơi, Quý khách vào dâng hương làm lễ tại phần mộ Đại tướng. Sau đó, đoàn tự do 

tham quan, chụp ảnh lưu niệm.  

10h00: Quý khách đến làng Biển Cảnh Dương tham quan làng tranh Bích Hoạ được tái hiện 

hình ảnh cuộc sống ngư dân biển Cảnh Dương thể hiện trên những bức vẽ trên tường nhà. Quý 

khách tham quan, chụp ảnh tự do 

12h00: Ăn trưa tại nhà hàng.  
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Đi để sống khác. 

Sau bữa ăn trưa, quý khách Tham quan bãi biển Đá Nhảy với những mỏm đá nhô lên nhiều 

hình thù do sự xâm nhập của muối biển. Quý khách dạo chơi chụp ảnh lưu niệm 

14h30: Khởi hành về nhận phòng khách sạn. Nghỉ ngơi 

Chiều: Quý khách tự do tắm biển chiều Nhật Lệ 

19h00: Ăn tối tại nhà hàng.  

20h30: Xe đưa quý khách đi city tour thành phố Đồng Hới: Quảng Bình Quan, tượng đài Mẹ 

Suốt, … Quý khách dạo chơi chụp ảnh. Sau đó quý khách trở về khách sạn. Nghỉ đêm tại đây. 

NGÀY 02: ĐỒNG HỚI – ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – KHU SINH THÁI SUỐI NƯỚC 

MOỌC – ĐỒNG HỚI 

(Ăn sáng/Ăn trưa/Ăn tối) 

08h00: Ăn sáng, Khởi hành theo phía Tây đường mòn Hồ Chí Minh huyền thoại, đến với 

Động Thiên Đường. Với tổng chiều dài 31,4km – động khô dài nhất Châu Á hiện nay, quý 

khách tham quan chiêm ngưỡng 1km đầu tiên trên hệ thống cầu sàn gỗ với những vẻ đẹp của 

những thạch nhũ và măng đá kỳ ảo. Quý khách chụp ảnh.  

12h00: Ăn trưa tại nhà hàng. Thưởng thức các món ăn đặc sản địa phương: Xôi ba màu, cơm 

nắm muối vừng, cá chiên, tôm càng… 

Sau thời gian bữa trưa, quý khách đến với khu sinh thái suối Nước Moọc, thả hồn vào khung 

cảnh thiên nhiên thơ mộng, và tham gia các hoạt động: Tắm suối, chèo thuyền kayka, chơi trò 

nhảy ùm đam mê… Quý khách vui chơi, chụp hình 

17h00: Quý khách về khách sạn. 

Tối: Quý khách ăn tối tại nhà hàng. Sau đó tự do tham quan thành phố về đêm. Nghỉ đêm tại 

khách sạn. 

NGÀY 03: ĐỒNG HỚI - TRƯỢT CÁT QUANG PHÚ – ĐỘNG PHONG NHA  

(Ăn sáng/Ăn trưa/ Ăn nhẹ xôi gà) 

5h30: Xe và HDV đón đoàn đi trượt cát tại đồi cát Quang Phú. Tại đây du khách sẽ tham gia 

trượt cát do Netin tổ chức. Sau đó về khách sạn. Quý khách tự do 

 

11h00: Quý khách làm thủ tục trả phòng khách sạn, Xe và HDV đón quý khách đi ăn trưa tại 

nhà hàng. 

13h00: Tham quan động Phong Nha, Đoàn xuất phát đi tham quan Động Phong Nha hang 

động tiêu biểu nhất về vẽ đẹp tại Di sản Phong Nha-Kẻ Bàng với 7 tiêu chí nổi bật toàn cầu do 
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Đi để sống khác. 

Hội hang động Hoàng gia Anh bình chọn. Đây là hang động có sông ngầm duy nhất ở Việt Nam 

đang khai thác du lịch. 

Quý khách tham quan: Hang Bi Ký, hang Tiên, hang Cung đình, theo thuyền độc mộc người dân 

khám phá 1,2km đầu tiên của tuyến sông ngầm Phong Nha. 

16h00: Quý khách trở về lại TP. Đồng Hới. Kết thúc chương trình Du lịch Quảng Bình 3 ngày 

2 đêm 

 

GIÁ TRỌN GÓI: 3.250.000 vnđ/ khách 

(Không bao gồm khách sạn) 

GIÁ BAO GỒM 

• Xe vận chuyển chất lượng cao điều hoà suốt tuyến 

• Khách sạn Quảng Bình tiêu chuẩn 3 sao 

• Ăn các bữa ăn theo chương trình (5 bữa chính: 130.000vnđ/suất, 1 bữa xôi gà) 

• Vé tham quan các điểm trong chương trình 

• Vé xe điện tham quan Động Thiên Đường 

• Vé thuyền tham quan Động Phong Nha 

• Vé bổ trợ khu Suối Nước Moọc, áo phao, thuyền kayka 

• Khách sạn theo tiêu chuẩn 3 sao ( 2 người/phòng, lẻ ngủ 3 người) 

• Hướng dẫn viên nhiệt tình, kinh nghiệm 

• Bảo hiểm du lịch (10.000.000vnđ/ vụ) 

• Quà tặng du lịch: Mũ Netin Travel 

KHÔNG BAO GỒM 

• Thuế VAT 10% 

• Tiền bồi dưỡng cho HDV & Tài xế 

• Nước giải khát trong các bữa ăn 

GIÁ TOUR TRẺ EM 

Trẻ em dưới 5 tuổi Miễn phí tour, ngủ chung với bố mẹ 

Trẻ em từ 6 đến 10 tuổi 50% giá tour, ngủ chung với bố mẹ 

Trẻ em từ 11 tuổi trở lên Giá tour người lớn 

 

LƯU Ý 
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Đi để sống khác. 

• Quý khách không được tự ý tách đoàn, khi chưa có sự đồng ý của hướng dẫn viên trực 

tiếp dẫn tour 

• Khi đi du lịch quý khách mang theo giấy CMND, hoặc passport có thời hạn 15 năm 

• Chương trình sẽ thay đổi lịch trình, lộ trình điểm tham quan sao cho phù hợp với thực tế, 

nhưng vẫn đảm bảo đúng điểm tham quan cho quý khách 

QUÝ KHÁCH CẦN CHUẨN BỊ 

• Trang phục thoải mái, năng động  

• Nên mang giày thể thao, dép đế bằng có ma sát tốt 

• Bikini, quần bơi để mặc khi đi Hang Tối, khăn tắm (bắt buộc) 

• Đồ dùng cá nhân: Kem chống nắng, mũ, nón, kính mắt 
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