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Tour Du Lịch Lý Sơn 3 Ngày 2 Đêm
Tổng quan
Giá bao gồm & Giá không bao gồm
Lình trình tour

I. Tổng quan
Ngày

Nơi đến

Các hoạt động

1

Sân Bay Chu Lai - Lý Sơn

Đón sân bay Chu Lai - Đi
Cano đến Lý Sơn - Tham
Quan

2

Tham quan Lý Sơn

Thỏa Sức Vui Chơi Tại Lý
Sơn

3

Lý Sơn - Chu Lai - Kết Thúc
Chương Trình

Lý Sơn - Chu Lai - Kết Thúc
Chương Trình

II. Giá bao gồm & Giá không bao gồm
Giá bao gồm
Xe đón và tiễn sân bay chu lai và cảng Sa Kỳ
Xe du lịch tham quan quanh Đảo Lớn
Tàu Ca Nô đi đảo Bé
Xe điện tham quan quanh đảo Bé
Vé tàu Siêu tốc chạy 35 phút đi 2 chiều : Sa Kỳ - Quảng Ngãi – Quảng Ngãi – Sa Kỳ
Suất ăn 120 nghìn đồng/ khách ( 5 bữa chính, 2 bữa phụ)
Hướng dẫn viên người địa phương, trẻ, nhiệt tình, hỗ trợ suốt tuyến.
Khách sạn: tiêu chuẩn 2 – 3 khách/ phòng
Vé tham quan, thuyền tham quan theo chương trình.
Bảo hiểm du lịch với mức bồi thường cao nhất 30.000.000 vnd/ vụ.
Nước suối: 01 chai 0,5L/ ngày/ khách.

Phương tiện

Giá không bao gồm
Vé máy bay khứ hồi
10% thuế VAT
Các chi phí cá nhân , chi phí tham quan ngoài chương trình.
Lặn Ngắm San Hô bằng thuyền thúng ( 80.000 nghìn/khách)
Nước ngọt tắm ở Đảo Bé 20.000 đồng/khách
Câu cá hoặc câu mực 350.000 đồng/khách
Tip cho HDV và Tài Xế ( không bắc buộc)

III. Lình trình tour

Ngày 1

Sân Bay Chu Lai - Lý Sơn

Buổi sáng : Xe và HDV đón quý khách tại sân bay Chu Lai Đoàn khởi hành đến cảng Sa Kỳ để ra đảo Lý Sơn(
tàu chạy lúc 11h00 – 11h30 đoàn đến đảo). Đoàn đến Cảng trung tâm Lý Sơn, Quý khách nhận phòng khách sạn
nghĩ ngơi và dùng cơm trưa.
Buổi chiều: Đoàn tham quan các điểm nổi tiếng của Lý Sơn.
Nhà Trưng Bày Hải Đội Hoàng Sa – Kiêm Quản Bắc Hải là nơi lưu giữ kỷ vật của các dân binh và cai đội ra
làm nhiệm vụ thu lượm các sản vật và đo đạc hải trình cắm mốc chủ quyền biên giới quốc gia và sẽ nghe
HDV thuyết minh về chuyên đề biển đảo.
Thắng Cảnh Hang Câu nằm dưới chân núi lửa Thới Lới.
Chinh phục núi Thới Lới nằm giữ biển khơi và chụp hình với Cột Cờ Tổ Quốc trên đỉnh núi.
Xe sẽ đưa đoàn đi qua những đám ruộng tỏi của người dân để đến với Thắng cảnh Chùa Hang một trong
những nơi hành hương tâm linh nổi tiếng nhất Lý Sơn.
Buổi tối: dùng cơn tối và tự do khám phá Lý Sơn về đêm.

Ngày 2

Tham quan Lý Sơn

Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng, sau đó đoàn sẽ khởi hành ra đảo Bé ( cù lao bờ bãi) đến đảo Bé bằng Ca
Nô ( Mất 10 phút di chuyển ) quý khách tham quan:
Qúy Khách sẽ nghe HDV giới thiệu Nhà máy xử lý nước mặn thành nước ngọt duy nhất trên đảo theo công
nghệ của Nhật Bản
Ngắm Vách đá trầm tích núi lửa triệu năm
Tắm biển tại bãi sau của Đảo Bé
Buổi trưa: Đoàn dùng cơm. Sau đó khởi hành về đảo Lớn nghĩ ngơi.
Buổi chiều: Đoàn tham quan:
Thắng cảnh Chùa Đục ( Đỉnh Liêm Tự) đây là một trong những ngôi chùa linh thiên của Lý Sơn theo hệ phái
khất sĩ. Quý khách sẽ chiêm ngưỡng và Viếng tượng Bồ Tát Quan Thế Âm cao nhất Lý Sơn, chinh phục 145
bậc thang để đến với đỉnh Liêm Tự và nghe HDV thuyết minh về quá trình hình thành chùa và chiêm ngưỡng
miệng núi lửa của núi Giếng Tiền ( Giếng Tiên).
Chụp hình vào lúc hoàng hôn tại Cổng Tò Vò ( Cổng Trời) biểu tương của du lịch Lý Sơn.
Buổi tối: Đoàn dùng cơm tối và tự do khám phá Lý Sơn.

Ngày 3

Lý Sơn - Chu Lai - Kết Thúc Chương Trình

Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng sau đó khởi hành về với Quảng Ngãi ( tàu chạy 9h30 - 10h00 đến đất
liền) sau đó đoàn khởi hành đi tham quan:
Khu Chứng Tích Sơn Mỹ ( Thảm sát mỹ lai) nơi có 504 người chết đa số phụ nữ và trẻ em bị quân đội Mỹ
thảm sát vào ngày 16/ 3/1963. Sau đó dùng cơm trưa tại Biển Mỹ Khê Quảng Ngãi.
Chùa núi Thiên Ấn ( Thiên Ấn Niêm Hà) và Mộ Cụ Huỳnh Thúc Kháng một trong những biểu tượng du lịch của
Quảng Ngãi và tham quan mua sắm đặc sản Quảng Ngãi: Kẹo mạch nha, đường phổi. đường phèn, kẹo
gương, cá bống sông trà…
15h00: Di chuyển ra sân bay Chu Lai để đáp chuyến bay lúc 17h00 tạm Biệt chia tay đoàn
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