
Danh Sách Phim 3D Của Công Ty Bao Xài 
(Chỉ có độc quyền trên phần mềm của Bao Xài) 

Quý khách vui lòng lưu ý : Hiện tại có 1 số nơi bán kính 3D không phải của bên công ty Bao Xài, 
dùng hình thức trỏ link vào trang web Bao Xài để cho khách hàng lên tải ứng dụng phim xem 3D về 
cài đặt, nhưng ứng dụng đó sẽ không thể sử dụng do cần phải có tài khoản do bên Bao Xài cung cấp 
mới có thể sử dụng. Do vậy khách hàng cần tìm hiểu kỹ xem kính mua được có phải là của bên công ty 
Bao Xài hay không để tránh trường hợp mua kính mà không dùng được phần mềm xem phim theo 
danh sách dưới đây 

Xin chân thành cảm ơn quý khách 
Godzilla 2014 Đại náo thiên cung 2014 
Teenage Mutant Ninja Turtles 2014 Bí kíp luyện rồng 2 
Biên niên sử của Narnia Người băng 2014 
Biệt đội đánh thuê 2 Tứ đại danh bổ 3 
Biệt đội siêu anh hùng Kẻ xấu đẹp trai 
Lưỡi cưa 7 Thế Giới Máy Bay 2: Anh Hùng Và Biển Lửa  

Captain America - Kẻ báo thù đầu tiên Xmen - Ngày cũ tương lai 
Chiến hạm Thảm Họa Pompeii 
Công chúa tóc xù Đại hồng thủy 
Cuộc phiêu lưu của nhà Croods Chú chó ma Frankenweenie  

Cuộc phiêu lưu vào lòng đất Hội quái hộp 
Đặc vụ áo đen 3 Người bảo vệ 2 
Giáo sĩ Phi vụ hạt dẻ 
Kung Fu Panda Hộ Vệ Xứ Ga'hoole 
Harry Potter và bảo bối tử thần (Phần 1) Tiết khí sư cuối cùng 
Harry Potter và bảo bối tử thần (Phần 2) Alice ở xứ thần tiên 
Cuộc chiến luân hồi Khách sạn huyền bí 
Hòn đảo huyền bí 2 Chú ngựa Khumba 
Chiến binh bất tử Người con thứ 7 
Chuyến bay định mệnh 407 Biệt đội G.i.joe Cuộc chiến mãng xà  

300 : Đế chế trỗi dậy Kẻ cắp mặt trăng  
Kẻ cắp mặt trăng 2 Tứ đại danh bổ 2 
Kỷ băng hà 4 - Lục địa trôi dạt 12 Con Giáp 
Lời nguyền Cuộc phiêu lưu của Sammy 
Lưỡi hái tử thần 5 Kung Fu Panda 2 
Ma tốc độ - Linh hồn báo thù Trận hùng chiến xứ sở lá cây 
Biệt Đội Đánh Thuê 3 Hành trình giải cứu tình yêu 
Người máy biến hình 3 Tay trộm chuyên nghiệp 
Người nhện siêu đẳng Sự trỗi dậy của các vệ thần 
Người sắt 3 Cơn mưa thịt viên 2 
Vương quốc băng giá Người chim 



Piranha Đêm ở viện bảo tàng : Bí mật lăng mộ 
Sứ giả địa ngục Chim cánh cụt vùng Madagascar 
Sự phẫn nộ của các vị thần Người Hobbit : Đại chiến 5 cánh quân 
Tad - Kho Báu Paititi Big Hero 6 
Thần sấm 2 - Thế giới đen tối Nguyệt quang bảo hợp 
Thần sấm Hành trình trở về 
Thần tượng Châu Âu Người Hobbit : Đại chiến với rồng lửa 
Thế giới ngầm trỗi dậy Tôi là Frankenstein 
Thợ săn ma cà rồng Tuyệt đỉnh Kungfu 
Trận chiến thái bình dương Bí kíp luyện rồng 
Trò chơi ảo giác Quá nhanh quá nguy hiểm 6 
Vẹt đuôi dài Rio 2 Asterix : Vùng đất thần thánh 
Vẹt đuôi dài Rio Tay đua ốc sên 
Vũ điệu đường phố 4 Câu chuyện đồ chơi 3 
Xì trum Rango - Tắc kè nhát gan 
2012 Vương quốc xe hơi 
Người máy biến hình 4 Người thừa kế vũ trụ 
Hội thẩm phán Quá nhanh quá nguy hiểm 7 
Avatar Sadako 2 
Búp bê ma ám Nữ y tá tà đạo 
Captain America 2 - Chiến binh mùa đông Kỷ băng hà 3 
Long môn phi giáp 2011 Người sói 
Cuộc chiến không trọng lực Monster vs Alien 
Vệ binh dãy ngân hà 2014 Shrek : Forever After 
Jack Đại chiến người khổng lồ Ba Chàng Ngự Lâm Quân 
Tiên hắc ám Vương quốc xe hơi 2 
Lò đào tạo quái vật 3 Giờ sáng phần 2 
Cuộc Phiêu Lưu Của Mr. Peabody Và Sherman  Chằn tinh tốt bụng phần 1 
Percy Jackson - Biển quái vật Họa bì 2 
Cướp biển vùng Caribe 4 Đồng nhi mắt quỷ 
Chìm trong bóng tối Tarzan 
Công chúa tóc mây Người nhện siêu đẳng 2 
Trở về kỷ Jura 47 Lãng nhân 
Cuộc Phiêu Lưu Của Tintin: Bí Mật Kỳ Lân Hạm Những kẻ nổi loạn 
Rồng biển trỗi dậy The Avenger 2 : Đế chế Ultron 
Người kiến Câu chuyện lúc nửa đêm 
Con Thuyền Cứu Thế Kẻ hủy diệt 5 
Pan & Vùng đất Neverland Đại chiến Pixel 

 


