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Đi để sống khác. 

 

DU LỊCH ĐỘNG THIÊN ĐƯỜNG – SUỐI NƯỚC MOỌC 

Thời gian: 1 ngày  

                                                              Phương tiện: ô tô 

                                                              Khởi hành: TP. Đồng Hới 

 Điểm nổi bật trong chương trình Động Thiên Đường và Suối Nước Moọc 

✓ Qúy khách có cơ hội chiêm ngưỡng vẻ đẹp hùng vĩ với những khối thạch nhũ và măng đá 

của hệ thống động khô dài nhất Châu Á hiện nay – Động Thiên Đường  

✓ Tản bộ dưới tán cây rừng nguyên sinh vườn QG Phong Nha Kẻ Bàng 

✓ Tắm suối Moọc và ngắm nhìn vẻ đẹp của Suối Moọc 

✓ Chèo thuyền kayka trong không gian vô cùng trong lành và mát mẻ  

                     

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 

 

08h00: Xe & HDV NETIN TRAVEL đón quý khách tại điểm hẹn. Khởi hành theo cung đường 

Hồ Chí Minh huyền thoại. Cách trung tâm thành phố 68km theo hướng Tây Bắc 

Tham quan Động Thiên Đường - Hang động khô dài nhất Đông Nam Á với chiều dài đã được 

khảo sát 31,4km. Với hệ thống thạch nhũ tráng lệ, Du khách sẽ được chiêm ngưỡng một Thiên 

đường chốn trần gian. Lịch trình tham quan của du khách là 1km trong hang động.  

12h00: Quý khách ăn trưa tại nhà hàng Suối Nước Moọc thưởng thức món ăn được trưng bày 

trên những mẹt đồng quê: Gà nướng, xôi ba màu, cá mát chiên, thịt và sườn nướng mọi… 

13h00: Sau bữa ăn trưa, Quý khách đến khu  du lịch sinh thái Suối Nước Moọc thả hồn vào làn 

nước trong xanh như ngọc bích với nhiệt đô 200C quanh năm, quý khách chèo thuyền Kayka, 
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Đi để sống khác. 

tắm suối, chơi trò chơi nhảy ùm đam mê.  Hoà vào khung cảnh thiên nhiên tuyệt đẹp của vườn 

Quốc gia Phong Nha – Kẻ Bàng nguyên sơ, hùng vĩ. 

17h00: Xe đưa quý khách về điểm đón ban đầu. HDV NETIN TRAVEL chia tay quý khách. 

Kết thúc chương trình tour Động Thiên Đường Suối Nước Moọc – Hẹn gặp lại! 

 

GIÁ TRỌN GÓI: 1.050.000VNĐ/KHÁCH 

Giá bao gồm 

✓ Xe vận chuyển du lịch Quảng Bình điều hoà suốt tuyến 

✓ Vé tham quan thắng cảnh 1 lượt 

• Vé tham quan Động Thiên Đường 

• Xe điện động thiên đường 

• Vé tham quan Khu Sinh thái Suối nước Moọc 

• Các trò chơi tại Suối Nước Moọc 

✓ Hướng dẫn viên Du lịch Quảng Bình chuyên nghiệp 

✓ Ăn trưa: 120.000vnđ/suất 

✓ Nước uống tiêu chuẩn (500ml/chai/ngày) 

✓ Bảo hiểm du lịch ( mức bồi thường 20.000.000vnđ/vụ) 

✓ Mũ du lịch Netin Travel 

 

          Không bao gồm 

✓ Thuế VAT 10% 

✓ Chi phí khác 

 

        Chính sách giá trẻ em  

Trẻ em cao dưới 1m Miễn phí 

Trẻ em từ 1,1m – 1,3m 50% giá vé vé người lớn 
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Đi để sống khác. 

Trẻ em từ 1,3 trở lên Vé người lớn 

   

      Lưu ý 

• Đây là chương trình tour ghép vì vậy 

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

dẫn đoàn 

✓ Chấp hành đúng thời gian để không ảnh hưởng đến những thành viên khác trong 

đoàn và lịch trình tour tham quan 

• Tour không dành cho người có tiểu sử về bệnh tim, cao huyết áp hoặc thấp huyết áp. 

• Quý khách nên 

✓ Mang giày thể thao, hoặc dép đế bệt có độ ma sát tốt 

✓ Mặc trang phục lịch sự phù hợp với điểm tâm linh 
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