
	

	

CHƯƠNG TRÌNH TOUR  

ĐÀ NẴNG - LÝ SƠN 
Khởi hành : Hằng ngày 

Phương tiện : Ô tô 

Thời gian : 3N2D 

 

Ø CHECK IN LÀNG BÍCH HỌA TAM THANH 

Ø TRẢI NGHIỆM HÒN ĐẢO ĐẸP NHẤT NHÌ VIỆT NAM 

Ø THƯỞNG THỨC ẨM THỰC ĐẶC SẮC CỦA VÙNG BIỂN ĐẢO 

Ø NGẮM SAN HÔ Ở NƠI ĐƯỢC MỆNH DANH LÀ THIÊN ĐƯỜNG TRÊN MẶT ĐẤT 

Ø GIỚI THIỆU: 

Lý Sơn là huyện đảo duy nhất của tỉnh Quảng Ngãi, nằm về phía Đông Bắc tỉnh, cách đất liền 15 hải 

lý. Hòn đảo là vết tích còn lại của 1 núi lửa với 5 miệng, được hình thành cách đây 25 – 30 triệu 

năm. 

Những năm gần đây, Lý Sơn thu hút cả hàng triệu khách du lịch trong và ngoài nước hằng năm VÌ: 

· Vẻ đẹp hoang sơ và mượt mà của những bãi cát dài trắng mướt trải dài đến vô tận, với sự 

trong xanh và tinh khôi của nước biển – nơi được mệnh danh là Maldives của Việt Nam 

· Sự hấp dẫn của vẻ đẹp hút hồn từ những chứng tích núi lửa đã phun trào hằng chục triệu năm về trước 

· Nơi mà được du khách truyền miệng với nhau là điểm đón hoàng hôn tuyệt vời và lãng 

mạng bậc nhất Việt Nam 

· Nơi có những cánh đồng tỏi xanh rì phủ kín cả hòn đảo ( Vương quốc Tỏi ) 

 

 



	

	

NGÀY 1: ĐÀ NẴNG- SA KỲ - ĐẢO LÝ SƠN (Ăn trưa, tối)  
Buổi Trưa: 10h30: Hướng dẫn viên du lịch Gia Linh Luxury Travel đón khách tại đà nẵng 
đoàn khởi hành đi Quảng Ngãi - cảng Sa Kỳ .  

Dùng cơm trưa tại nhà hàng Mỹ Khê ( biển Mỹ Khê ).  

Đoàn di chuyển xuống cảng Sa Kỳ, làm thủ tục qua cảng đoàn xuống tàu cao tốc ra đảo Lý 
Sơn.  

 
 15h00: Đến đảo Lý Sơn nhận phòng khách sạn,nghỉ ngơi. 

 16h00: Tham quan Âm Linh Tự cùng tìm hiểu văn hóa tâm linh ngư dân đảo Lý Sơn,tìm 
hiểu về những ngôi mộ gió . Khởi hành đi tham quan Chùa Đục, Bàn Than, chinh phục đỉnh 
núi Giếng Tiền, ngắm nhìn toàn cảnh Đảo Bé, những cánh đồng hành, tỏi và cảnh biển yên 
bình.  
Cùng ngắm hoàng hôn tại cổng Tò Vò , chụp những bức hình đẹp về cảnh hoàng hôn trên 
đảo.  
Buổi Tối: Trở về khách sạn dùng cơm tối,dạo chợ hải sản , nghỉ đêm thứ nhất tại đảo.  

NGÀY 2 : ĐẢO LÝ SƠN - ĐẢO BÉ (Ăn sáng trưa, tối) 
Sáng: Dùng điểm tâm món cháo Nhum ( hoặc bún chả cá Lý Sơn) 
07h 30p : Xuống cano đi Đảo Bé, sau hơn 7 phút đi cano đoàn sẽ đến và khám phá đảo Bé - 
một trong những đảo còn nguyên sơ với bãi tắm trong veo và cảnh đẹp tự nhiên. Tự do khám 
phá đảo Bé. (Lưu ý quý khách mang theo đồ tắm biển ). 

Trưa: 11h00: Cano đưa đoàn trở về lại đảo Lý Sơn dùng cơm trưa, nghỉ ngơi.  
Chiều: 14h30: Xe đưa đoàn tham quan bảo tàng Hải đội Hoàng Sa Bắc Hải : là nơi lưu giữ 
nhiều kỷ vật nhất của Hải Đội Hùng Binh năm xưa, tìm hiểu về bản sắc của Lễ Khao Lề Thế 
Lính Hoàng Sa.  

 



	

	

Tiếp tục tham quan chùa Hang – một trong những thắng cảnh đẹp nhất trên Đảo được công 
nhận di tích lịch sử Quốc Gia. Trên đường đến chùa Hang,quý khách sẽ được ngắm con 
đường trồng toàn cây bàng vuông và ngắm cánh đồng tỏi vào mùa thu hoạch . 

16h00: Chinh phục đỉnh núi Thới Lới - là nơi có miệng núi lửa đã ngưng hoạt động , Đoàn 
tham quan và chụp hình lưu niệm tại cột cờ Lý Sơn, xe đưa đoàn trở về tham quan thắng 
cảnh Hang Câu với những vách đá dựng đứng tuyệt đẹp.  

 
Tối: Trở về nhà hàng dùng cơm tối, tự do đi dạo chợ đêm. Nghỉ đêm thứ 2 tại đảo Lý Sơn.  

NGÀY 3 : LÝ SƠN – SA KỲ (Ăn sáng,Ăn trưa)  
Sáng: Tự do mua đặc sản tươi sống, mua Vỏ Ốc, Hành, Tỏi…làm quà lưu niệm. Dùng điểm 
tâm, thưởng thức café sáng trên đảo.  
8h00: Xuống tàu cao tốc đi vào đất liền. Tạm biệt Lý Sơn.  
09h30: Đoàn về lại cảng Sa Kỳ, xe đưa đoàn đến khu chứng tích Sơn Mỹ - nơi xảy ra cuộc 
thảm sát hơn 500 người dân vô tội, về Quảng Nam ăn trưa tại Bê Thui Cầu Mống, sau đó trả 
khách tại Đà Nẵng. Kết thúc tour du lịch Lý Sơn 3n2đ.  

Chào thân ái, hẹn gặp lại. Kết thúc chương trình. 
  

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 2.160.000 VNĐ/ KHÁCH 

DỊCH VỤ BAO GỒM:  

VẬN CHUYỂN:  Xe du lịch đời mới, hiện đại, đón tiễn và phục vụ quý khách theo chương 
trình, vé tàu cao tốc, vé cano,xe điện tại đảo Bé .  
ĂN UỐNG: Ăn uống tại Nhà hàng, đều bố trí ăn đặc sản, và được thay đổi thực đơn thường 
xuyên theo ẩm thực địa phương:  
Ăn 04 bữa chính (Bữa trưa + tối), tiêu chuẩn: 150,000 đồng/1 khách/1 bữa và ăn sáng buffet 
trị giá 120.000 đ/ suất  
TỔ PHỤC VỤ ĐOÀN: 



	

	

+ Hướng dẫn viên kinh nghiêm, nhiệt tình, vui vẻ, có kiến thức am hiểu sâu về văn hóa lịch 
sử địa phương.  
+ Lái xe có kinh nghiệm, vui vẻ, nhiệt tình.  
+ Điều hành tour chuyên nghiệp.  
THAM QUAN: Phí tham quan và vé vào cổng các điểm du lịch có trong chương trình.  
BẢO HIỂM: Bảo hiểm du lịch trọn tour. 
QUÀ TẶNG: Mũ, Nước suối du lịch, khăn lạnh. 

KHÔNG BAO GỒM:  
Chi phí cá nhân và các chi phí khác ngoài chương trình.  
QUY ĐỊNH TRẺ EM:  
Trẻ em dưới 5 tuổi miễn phí: Bố mẹ tự lo cho bé  
Trẻ em từ 5 tuổi – 7 tuổi: 50% giá tour, ăn suất riêng, ngủ chung với bố mẹ.  
Trẻ em từ 8 tuổi – 10 tuổi: 75% giá Tour ăn suất riêng, ngủ chung với bố mẹ  
Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: Tính như người lớn.  
GHI CHÚ:  
- Lịch trình có thể thay đổi cho phù hợp với chuyến bay, tàu xe, điều kiện thời tiết, giao thông, 
nhưng vẫn đảm bảo các điểm tham quan cho quý khách.  
- Qúy khách nên mang hành lý gọn gàng. Quý khách chịu trách nhiệm quản lý hành lý tư trang 
trong suốt quá trình tham quan.  
- Khi đi nhớ mang theo CMND hoặc Passport, trẻ em nên mang theo giấy khai sinh bản gốc.  
 


