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Thời gian: 3 Ngày 3 Đêm 

Phương tiện: Xe giường nằm 

Khởi hành: Tối thứ 5 hàng tuần 

Các điểm tham quan có trong chương trình: 

1. Đảo Lý Sơn 

2. Nhà trưng bày Hoàng Sa Bắc Hải 

3. Chùa Hang 

4. Núi Thới Lới 

5. Hang Câu 

6. cột cờ Lý Sơn 

7. miệng núi lửa phun trào hơn 30 triệu năm 

8. Núi Giếng Tiền 

9. Thạch Cổng Tò Vò, 

10. Cảng Mù Cu 

11. Đảo Nhỏ An Bình 
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Ngày 1: TP.HCM – QUÃNG NGÃI (ăn tối) 

Buổi trưa 

12h00: Xe và HDV VIETNAM TOURIST đón quý khách tại Tp.HCM. Khởi hành 

đi Quãng Ngãi. Qúy khách nghỉ trưa trên xe.  Sau đó quý khách cùng giao lưu trên xe và 

tham gia nhiều trò chơi vui nhộn. 

Buổi tối 

19h00: Xe ghé trạm dừng chân để quý khách nghỉ ngơi, dùng cơm tối. Sau đó tiếp tục hành 

trình đi Quãng Ngãi, Qúy khách giao lưu và nghĩ đêm trên xe. 

NGÀY 02: TP QUẢNG NGÃI – CẢNG SA KỲ - ĐẢO LÝ SƠN (ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng 

05h00: Đến TP. Quãng Ngãi, xe ghé nhà hàng để quý khách vệ sinh cá nhân và dùng điểm 

tâm 

06h30: Xe đưa quý khách đên bến cảng Sa Kỳ, Qúy khách xuống tàu Cao Tốc ra Đảo. Qúy 

khách có thể thả hồn cảm nhận mây trời, sóng nước lênh đênh và những con tàu đánh cá ra 

khơi. Vào những ngày đẹp trời, quý khách còn có thể bắt gặp hình ảnh từng đàn cá còn thi 

nhau nhảy nhót trên mặt biển. 

09h00: Tàu đến đảo Lý Sơn. Hướng dẫn viên đưa quý khách về khách sạn cất hành lý, nghỉ 

ngơi 

09h30: Hướng dẫn viên đưa quý khách đi tham quan nhà trưng bày đội Hoàng Sa Bắc Hải. 

Nơi đây trưng bày các hiện vật của những người binh phu năm xưa, được lệnh chúa Nguyễn 

ra Hoàng Sa đo đạc bản đồ và thu lượm sản vật, thể hiện chủ quyền của Việt Nam đối với 

Hoàng Sa và Trường Sa. 

10h00: Qúy khách tiếp tục tham quan Chùa Hang. Đây là di tích cấp Quốc Gia, được ghi 

nhận năm 1997. Là nơi thể hiện về văn hóa tâm linh của người Lý Sơn đối với đạo Phật. Chùa 

Hang cũng là chứng tích thể hiện sự giao thoa văn hóa người Việt và người Chăm. Đặc biệt 

hơn chùa Hang là một hang động được tạo ra giữa ngọn núi lửa Thới Lới phun trào cách đây 

hơn 30 triệu năm nằm ngay bãi biển thơ mộng. Vết đá núi lửa cao vút, bãi cát trắng tinh và 

nước biển trong xanh như thạch, hẳn sẽ làm du khách ngất ngây.. 
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Buổi trưa 

 11h00: Qúy khách đi dùng cơm trưa 

12h00: Qúy khách về khách sạn nghỉ trưa  

Buổi chiều: 

14h30: Qúy khách tham quan ngọn núi Thới Lới –Nơi qui tụ nhiều điểm du lịch nổi bật nhất 

trên đảo như: cột cờ Lý Sơn, miệng núi lửa phun trào hơn 30 triệu năm, tại nơi này mọi 

người có thể nhìn toàn cảnh đảo Lý Sơn với biển trời núi non hòa làm một, thơ mộng đến xao 

lòng, một Hang Câu hùng vĩ với vách đá núi lửa cheo leo hòa nguyện với bãi biển cát trắng 

mịn trong veo đến đắm say. 

 16h30: Qúy khách tiếp tục đến với điểm du lịch núi Giếng Tiền. Nơi đây có chùa không sư 

(chùa Đục) đi cùng giai thoại về Quán Thế Âm hiện hữu để cứu đỗi người dân Lý Sơn trước 

phong ba bão táp cuồng phong khi lênh đênh trên tìm nguồn cá nuôi sống gia đình. Đỉnh núi 

được gọi tên là Đỉnh Liêm Tự cùng truyền thuyết về bàn cờ tiên (nơi có bàn cờ nằm giữa 

vách đá cheo leo) là nơi tiên cảnh để các vị tiên đàm đạo chơi cờ. 

17h30: Qúy khách tiếp tục khám phá Thạch Cổng Tò Vò, khó có nơi nào mà ngắm hoàng 

hôn đẹp như nơi này. Bầu trời đỏ rực trải dài trên mặt biển, lấp ló dưới mái vòm đá núi lửa 

tạo nên một bức tranh không thể lãng mạng hơn mà tạo hóa đã ban tặng cho con người. 

18h30: Qúy khách tập chung, hướng dẫn viên Vietnam tourist đưa quý khách đi dùng cơm 

tối 

Buổi tối: Qúy khách tự do đi dạo, khám phá cuộc sống trên đảo lý Sơn về đêm  

NGÀY 03: LÝ SƠN - ĐẢO NHỎ AN BÌNH – CẢNG SA KÌ – TP.HCM ( Ăn sáng, trưa) 

Buổi sáng: 

05h00: Qúy khách đến vũng neo đậu tàu thuyền cảng Mù Cu ngắm bình minh. Mù Cu, là 

điểm xa nhất về phía đông của đảo, nơi nhìn thấy mặt trời sớm nhất từ biển. Đứng giữa đại 

dương ngắm bình minh sớm cho ta một cảm giác sảng khoái nhẹ nhàng yên bình, thoát ra sự 

xô bồ ồn ào của nhịp sống phố thị hằng ngày. 



 

Website: vietnamtouristvn.com 

 

06h30: Qúy khách dùng điểm tâm, sau đó lên tàu sang đảo bé An Bình (từ Đảo Lớn sang 

Đảo Bé thời gian 8 phút, thuê nguyên tàu). 

Toàn đảo bé An Bình là một hệ thống núi lửa loang lổ đã phun trào hàng triệu năm đang xen 

với những bãi cát trắng mịn chạy dọc quanh đảo tạo nên một bức tranh hiền hòa thơ mộng. 

Đến với đảo du khách có thời gian hơn 4h để tìm về với thiên nhiên hoang đã cùng các dịch 

vụ biển như: tắm, lặn ngắm san hô… 

Buổi trưa 

11h00: Qúy khách lên tàu về đảo lớn Lý Sơn để dùng cơm trưa. Sau đó làm thủ tục trả phòng 

khách sạn. 

Buổi chiều 

13h30: Qúy khách lên tàu cao tốc. Tạm biệt đảo Lý Sơn xin đẹp, quý khách quay lại cảng Sa 

Kỳ 

14h30: Tàu cập bến Sa Kỳ, quý khách lên xe về lại TP.HCM 

19h00: Xe ghé trạm dừng chân, quý khách vệ sinh cá nhân và tự túc dùng bữa tối. Sau đó tiếp 

tục hành trình về TP.HCM 

06h00: Đoàn về tới Sài Gòn, HDV và xe sẽ đưa quý khách về lại điểm ban đầu. Kết thúc 

chuyến tour. Hdv VIETNAM TOURIST thay mặt công ty nói lời chia tay Quý khách, hẹn 

gặp lại quý khách trong chuyến đi sau! 

--o0o-- 

BẢNG BÁO GIÁ TOUR 

Chương trình Thời gian Khách Sạn 
Giá trọn gói  

 (đ/khách) 

Quãng Ngãi – 

Lý Sơn 

 

3 ngày 3 đêm 

Tiêu chuẩn nhà nghỉ trên đảo 2.990.000 vnđ 

ÁP DỤNG CHO KHÁCH LỄ 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 
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 Ăn uống: 3 bữa ăn sáng (50.000đ/suất 1 tô + ly hoặc buffet nếu quý khách ở khách sạn, 

resort từ 3 sao trở lên). 4 bữa ăn chính tiêu chuẩn 130.000đ/suất, set menu canh, mặn, xào, 

tráng miệng thay đổi theo ngày. 

 Phương tiện vận chuyển: Xe giường nằm khứ hồi Sài Gòn – Quảng Ngãi) với tour ghép 

khách, vé khứ hồi tàu cao tốc Sa Kỳ – Lý Sơn 

 Vé vào cổng khu tham quan theo hành trình 

 Hướng dẫn viên chu đáo, kinh nghiệm, nhiệt tình phục vụ hết mình. 

 Phòng ngủ theo tiêu chuẩn 2 – 4 khách/phòng 

 Nước uống 1 chai 500ml/ngày. Khăn lạnh 1 cái/ngày 

 Quà tặng nón du lịch cho từng thành viên trong đoàn. 

 Bảo hiểm du lịch tối đa 20.000.000 VNĐ/người/ngày. 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

 Các chi phí khác ngoài chương trình 

 Hóa đơn VAT 

 Phụ thu nếu khách ở phòng đơn (1người/phòng), hoặc ở phòng 2,3 khách với tiêu chuẩn 

nhà nghỉ 

 Nước ngọt, bia rượu phát sinh 

 Phụ thu người nước ngoài 300.000đ/khách. 

 PHỤ THU NGÀY LỄ, TẾT. 

GIÁ DÀNH CHO TRẺ EM 

+ Trẻ em dưới 05 tuổi miễn phí – cha mẹ lo toàn bộ chi phí cho bé nếu có phát sinh. 02 người 

lớn chỉ được kèm 01 trẻ em miễn phí, trẻ thứ 02 trả 70%/mức phí người lớn, không có suất 

ngủ. 
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+ Trẻ em từ 05 – 10 tuổi 70% mức phí người lớn– bao gồm tất cả các chi phí & ghế ngồi 

riêng trên xe, 01 suất ăn người lớn, KHÔNG CÓ SUẤT NGỦ – gia đình tự sắp xếp cho bé. 

 02 người lớn chỉ được kèm 01 trẻ em 70%. Trẻ em thứ 02 áp dụng mức phí của người 

lớn – bé thứ 2 được sắp 1 suất ngủ như người lớn. 

+ Trẻ em từ 10 tuổi: 100% giá tour người lớn 

Lưu ý: 

– Không nhận khách có thai từ 6 tháng trở lên tham gia các tour du lịch vì lí do an toàn cho 

khách. 

– Không hoàn lại tiền nếu khách không đi tham quan theo chương trình. 

– Quý khách từ 60 tuổi yêu cầu ký cam kết sức khỏe với Công ty. 

– Vietnam Tourist sẽ không chịu trách nhiệm bảo đảm các điểm tham quan trong các trường 

hợp bất khả kháng: Xảy ra thiên tai: bão lụt, hạn hán, động đất… 

– Lịch trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo các điểm tham quan trong chương trình. 

– Thời gian về đến TP.HCM có thể thay đổi tùy vào giờ tàu cao tốc. 

– Giờ khởi hành của tàu cao tốc có thể thay đổi tùy vào sự cho phép của Cảng vụ. 

ĐIỀU KIỆN HỦY TOUR: 

(Không áp dụng cho Hủy tour ngày Lễ, Không tính thứ bảy, chủ nhật) 

Nếu hủy tour, Quý khách thanh toán các khoản lệ phí hủy tour sau: 

 Nếu quý khách huỷ vé sau khi mua: 30% giá vé. 

 Nếu quý khách huỷ trước ngày khởi hành 07 ngày: chịu chi phí 50% giá vé 

 Nếu quý khách hủy trước ngày khởi hành 03 ngày: chịu phí 70% giá vé. 

 Nếu quý khách huỷ trong vòng 24 giờ kể từ ngày khởi hành, chịu chi phí: 100% giá vé. 

 Cảm ơn Quý khách đã dành thời gian xem qua chương trình! 

 


