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CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN 
 

ĐẢO LÝ SƠN 
 

-  Thời gian: 3 ngày 2 đêm 
-  Khởi hành: Ngày 24/5/2022  
 

NGÀY 01: Tp.HCM – CHU LAI – QUẢNG NGÃI 
Buổi sáng: Hướng dẫn viên Du lịch Cao Niên đón quý khách tại sân Bay Tân Sơn Nhất - ga 
nội địa (cột số 12) làm thủ tục chuyến bay đi Chu Lai (giờ bay sẽ thông báo sau). Đến Chu 
Lai, xe đón Đoàn đi Dung Quất tham quan khu đô thị mới Vạn Tường, Nhà Máy Lọc Dầu 
Dung Quất. Đến Tp.Quảng Ngãi ăn trưa, nhận phòng. 
Buổi chiều: Đoàn tham quan: Khu lưu niệm cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng tại Mộ Đức.  
Bệnh xá Đặng Thùy Trâm tại Đức Phổ.  Dùng cơm tối, nghỉ đêm tại Quảng Ngãi. 
 

NGÀY 02: QUẢNG NGÃI - ĐẢO LÝ SƠN 
Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm, trả phòng xe đưa đoàn khởi hành xuống Cảng Sa Kỳ đi 
Lý Sơn. Đoàn lên tàu cao tốc khởi hành ra Đảo Lý Sơn, sau 45 phút du ngoạn trên biển, 
đoàn đến với Lý Sơn. Nhận phòng khách sạn, xe đưa đoàn tham quan Nhà trưng bày Hải 
Đội Hoàng Sa – Hưng Quảng Bắc Hải, Chùa Hang, Ngọn Hải Đăng, Cánh đồng trồng 
tỏi nổi tiếng Lý Sơn. Ăn trưa. Nghỉ ngơi. 
Buổi chiều: Đoàn tham quan Âm Linh Tự, tham quan Chùa Đục – Nơi có tượng phật Quan 
Âm phát quang nổi tiếng linh thiêng, Miệng Núi Lửa, Cổng Tò Vò, ăn tối, nghỉ đêm trên 
Đảo. 

NGÀY 03: LÝ SƠN – CHU LAI 
Buổi sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng, trả phòng đoàn lên tàu cao tốc khởi hành về lại đất 
liền. Đến Sa Kỳ xe đón Đoàn tham quan Khu di tích Chứng Tích Sơn Mỹ (Mỹ Lai) - Nơi 
ghi lại những tội ác của binh lính Mỹ trong cuộc chiến tranh Việt Nam. Viếng Tổ Đình Thiên 
Ấn và mộ Cụ Huỳnh Thúc Kháng, ăn trưa. 
Buổi chiều: Xe đưa đoàn ra sân bay Chu Lai làm thủ tục chuyến bay về Tp.HCM, kết thúc 
chuyến tham quan. 

(Thứ tự chương trình có thể thay đổi nhưng vẫn đảm bảo điểm tham quan) 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: 4.450.000 VNĐ/khách 
Giá tour bao gồm: 
- Vé máy bay khứ hồi Sài Gòn – Chu Lai  – Sài Gòn (bao gồm 7kg xách tay và 15kg ký gởi) 
- Vận chuyển: Xe đời mới, tàu Sa Kỳ - Lý Sơn – Sa Kỳ. 
- Vé vào cổng tham quan theo chương trình. 
- Ăn uống theo chương trình: 02 buổi sáng và 05 buổi chính. 
- Lưu trú: khách sạn tiên nghi tiêu chuần 3 sao. 
- Nón du lịch +  nước tinh khiết  01 chai 0.5 lít/ khách/ ngày. 
- Bảo hiểm du lịch mức bồi thường tối đa 30.000.000VNĐ/vụ. 
- Hướng dẫn viên phục vụ Đoàn. 
Giá tour không bao gồm:  

 - Chi tiêu cá nhân ngoài chương trình. 
 - Phụ thu phòng đơn: 600.000VNĐ/khách (trường hợp một khách ở 01 phòng). 
GIÁ TOUR TRẺ EM: 
• Trẻ em dưới 02 tuổi: 10% giá tour(bao gồm vé may bay). 
• Trẻ em từ 02 đến dưới 06 tuổi: 50% giá tour(Bao gồm vé máy bay, ghế ngồi trên xe) 
• Trẻ em từ 06 đến dưới 12 tuổi: 80% giá tour(Bao gồm vé máy bay, ghế ngồi trên xe, xuất ăn) 
• Trẻ em từ 12 tuổi trở lên: 100% giá tour như người lớn 
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Ghi chú: Khi tham gia chương trình tour, Quý khách vui lòng mang theo hành lý gọn nhẹ. Giấy tờ tùy 
thân (CMND hoặc Hộ chiếu). Giấy khai sanh đối với trẻ em. 

HÂN HẠNH ĐƯỢC PHỤC VỤ QUÝ KHÁCH 
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