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DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM

Hotline: 0934 040 332
Email: dlnangmoi@gmail.com - Website: www.dulichnangmoi.com

Tour du lịch đi Lý Sơn - Quảng Ngãi 3 ngày 2 đêm giá rẻ theo
yêu cầu

Thời gian: 3 ngày 2 đêm
Mã Tour: - Khởi hành: Theo yêu cầu

CHƯƠNG TRÌNH TOUR
Tour du lịch Lý Sơn - Quảng Ngãi giá tốt: Du Lịch Nắng Mới đơn vị chuyên tổ chức tour du lịch đi đảo
Lý Sơn hàng ngày và tour Quảng Ngãi - Lý Sơn 3 ngày 2 đêm. Lý Sơn  được thiên nhiên ban tặng vẻ đẹp
tuyệt vời như một thiên đường du lịch giữa đại dương bao phủ bốn bề. Đảo Lý Sơn còn có  tên gọi khác là
Cù Lao Ré, là nơi lưu lại vết tích còn lại của 5 miệng núi lửa đã tắt. Huyện đảo nổi tiếng với những bãi biển
đẹp như tranh vẽ, thiên nhiên hoang sơ cùng với người dân địa phương thân thiện hiếu khách. Đảo Lý Sơn
còn nổi tiếng là "Vương Quốc Hành Tỏi", những "ruộng"  hành tỏi đầy màu sắc và những cảnh quan thiên
nhiên hùng vĩ tạo tên bức tranh khó phai trong lòng quý khách khi đến đây.

NGÀY  01: TP. HỒ CHÍ MINH KHỞI HÀNH - SÂN BAY CHU LAI - QUÃNG NGÃI

Sáng: Quý khách có mặt tại sân bay trước 2 tiếng đồng hồ so với giờ bay.

Hướng dẫn viên công ty Du Lịch Nắng Mới có mặt tại sân bay Tân Sơn Nhất đón quý khách và hỗ trợ làm
thủ tục đón chuyến bay đến sân bay Chu Lai - Quảng Nam.

Đến Quảng Nam, xe đón đoàn di chuyển về Tp.Quãng Ngãi. Quý khách dùng cơm trưa và nhận phòng
khách sạn nghĩ ngơi.

 

Chiều: Xe và hướng dẫn viên đưa đoàn tham quan chùa Thiên Ấn, ngôi chùa cổ được xây dựng từ những
năm thế kỉ 17 dưới đời chúa Nguyễn Phúc Chu , ngắm toàn cảnh sông Trà Khúc và thành phố Quãng Ngãi
từ xa.

Tối: Quý khách dùng cơm tối tại nhà hàng, tự do khám phá thành phố Quãng Ngãi và thưởng thức đặc sản
nơi đây vào buổi tối.

 

NGÀY 02: QUÃNG NGÃI - CẢNG SA KỲ - ĐẢO LÝ SƠN

Sáng : Quý khách làm thủ tục trả phòng khách sạn và dùng điểm tâm sáng. Sau đó, khởi hành đến cảng Sa
Kỳ, trên đường di chuyển, quý khách nghe giới thiệu và tìm hiểu về văn hóa, con người của những người
con đất Quãng Ngãi thân thương.

Đoàn đến Cảng Sa Kỳ, Hướng dẫn viên làm thủ tục để đoàn lên tàu cao tốc Sa Kỳ - Lý Sơn xuất phát đi đến
đảo. Thời gian di chuyển trên tàu khoảng 1h20p, quý khách có thể thả tầm mắt ngắm nhìn đại dương
mênh mông, xanh ngắt một màu xanh đặc biệt của Lý Sơn.

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/
https://www.dulichnangmoi.com/


© Bản Quyền - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 2

 

Trưa: Đoàn đến với đảo Lý Sơn  hay còn gọi là Cù Lao Ré, huyện đảo duy nhất của  tỉnh Quãng Ngãi. Xe và
hướng dẫn viên đưa quý khách đến viếng tượng đài Hải Đội Hoàng Sa kiêm  quản Trường Sa, khu di  tích
ghi dấu mốc một thời bi hùng của quân đội Hoàng  Sa ra đi trấn ải không ngày về và tìm hiểu về thời kì lịch
sử dân tộc buổi đầu khẳng định chủ quyền biển đảo của dân tộc, tham quan khu bảo tồn các cổ vật, chứng
tích khẳng định chủ quyền dân tộc trên quần đảo.

 

Quý khách nhận dùng bữa trưa tại nhà hàng trên đảo với những món đặc trưng hải sản tươi sống trên đảo
theo cách chế biến đặc biệt của người dân địa phương  và nhận phòng nghĩ ngơi.

Chiều :  Đoàn bắt đầu hành trình khám phá huyện đảo đặc biệt này. xe đưa đoàn lên cano đến với đảo Bé
hay còn gọi là Đảo An Bình, được hình thành trên trầm tích của núi lửa cách đây hằng triệu năm sóng vỗ
trắng xóa vào các vách đá ngày đêm. Ngoài tắm biển, quý khách còn có thể lặn ngắm san hô và các loại
cá tại bãi biển này hoặc đứng ngắm nhìn san hô từ trên mặt nước trong xanh tận đáy.

 

 Sau đó, quý khách đến viếng thăm Chùa Hang - Hang Câu  nằm ngay sát biển, trải qua hằng triệu năm
thay đổi địa chất và trầm tích của núi nữa tạo nên một khung cảnh đẹp mê hồn. Tại đây, quý khách có thể
viếng Chùa Hang, thả tâm hôn theo những làn sóng nhẹ vỗ rì rào trên các khối đá, dạo biển  và tận tay bắt
các loại hải sản biển như cua, nhum, cá nhỏ dưới làn nước trong veo...

 

Rời Chùa Hang, quý khách đến tham quan Hải Đăng Lý Sơn, ngọn hải đăng được người Pháp xây dựng vào
những năm thế kỷ 19, chinh phục Cột Cờ Tổ Quốc trên núi Thới Lới, Quý khách thả tầm mắt ngắm nhìn trọn
khung cảnh đảo Lý Sơn từ trên cao với đường bờ biển dài cùng những con sóng bạc đầu trắng xóa vỗ vào
bờ, cảm nhận không gian thơ mộng và yên bình dưới ánh nắng chiều trên đảo dần buông xuống.

 

Quý khách đón hoàng hôn dưới Cổng Tò Vò, thắng cảnh được tạo thành qua hằng triệu năm dưới sự hình
thành từ trầm tích núi lửa. Cổng tự nhiên, hoàn toàn không có tác động từ con người đón ánh hoàng hôn
cuối cùng trên đảo tạo nên một khung cảnh cuối ngày lãng mạn, tuyệt đẹp trên đảo.

 

Tối:  Đoàn dùng bữa tối đặc biệt với những món hải sản tươi sống được đánh bắt ngay trên đảo.

Buổi tối, quý khách tự do khám phá, thưởng thức những món đặc biệt của đảo, Tôm Hùm Lý Sơn, cua
huỳnh đế, nhum … và có thể trải nghiệm thực tế câu mực trên biển.

 

NGÀY 03: LÝ SƠN - CẢNG SA KỲ - TP.HCM

Sáng: Quý khách dậy sớm ngắm bình minh trên đảo, trải nghiệm khung cảnh tấp nập của những chiếc
thuyền đầy tôm cá sau 1 đêm ra khơi, những con cá, tôm còn tươi khi mới đánh bắt từ đại dương về cập
bến cảng.

Quý khách trở lại dùng bữa sáng tại nhà hàng địa phương và thưởng thức ly cà phê trên đảo, đón những
ánh nắng đầu tiên trên vùng biển này, cùng với sự yên ả sao vài giờ họp chợ sáng tại nơi đây.
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Sau đó, đoàn làm thủ tục để trở về đất liền, trở về cảng Sa Kỳ, tạm biệt đảo Lý Sơn thơ mộng.

Xe đón đoàn  về Quãng Ngãi dùng cơm trưa sau đó di chuyển đến sân bay Chu Lai làm thủ tục đáp chuyến
bay về TPHCM.

Chiều: Quý khách về đến sân bay Tân Sơn Nhất, hướng dẫn viên chia tay quý khách và hẹn gặp lại  vào
các chương trình tiếp theo./.

BẢNG GIÁ TOUR
Giá Tour du lịch áp dụng năm 2023 và được tính bằng tiền Việt Nam theo đơn vị Việt Nam Đồng (VND)

Khởi hành Thời gian Khách sạn Giá tour Phương tiện

Theo yêu cầu 3 ngày 2 đêm 3 sao 2,650,000đ  Máy bay + Ô tô

Lưu ý: Giá tour trên áp dụng đoàn 20 khách trở lên. Giá chưa bao gồm vé bay theo tùy thời điểm.

Lưu ý:
• Giá Tour du lịch có thể thay đổi tùy vào thời điểm khởi hành của quý khách và các dịp Lễ, Tết.
• Giá vé trẻ em áp dụng từ 5 - 10 tuổi (Tour trong nước).
• Giá vé người lớn áp dụng từ 11 tuổi trở lên (Tour trong nước).
• Trẻ em từ 02 - 11 tuổi và Trẻ em dưới 02 tuổi khi đi Tour du lịch nước ngoài sẽ được tính phí từng trường
hợp.
• Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp tình hình thực tế.

CÁC ĐIỀU KHOẢN CHUNG
GIÁ TOUR BAO GỒM:

- Xe du lịch 29-45c đưa rước theo chương trình.

- Tàu tham quan Lý Sơn, tàu tham quan đảo Bé.

- Ăn uống theo chương trình:

+ Ăn phụ: 02 bữa sáng.

+ Ăn chính: 4 bữa ăn chính tiêu chuẩn 100.000 đ/suất + tiệc hải sản Lý Sơn.

- Khách sạn 3 sao:Lý Sơn Central.

- Vé tham quan theo chương trình.

- Bảo hiểm với mức bồi thường 20.000.000 đồng/trường hợp.

- Nước uống: 02 chai/khách/ngày.

- Nón Du Lịch Nắng Mới.

 

www.D
uli

ch
na

ng
moi.

co
m

https://www.dulichnangmoi.com/


© Bản Quyền - www.Dulichnangmoi.com - Trang: 4

KHÔNG BAO GỒM:

- Chi phí chương trình Teambuilding và Gala Dinner và Lửa Trại.

- Vé máy bay tùy theo từng đoàn.

- Chi phí cá nhân: điện thoại, giặt ủi…

Thuế VAT.

 

VÉ DÀNH CHO TRẺ EM:

- Trẻ em dưới 02 tuổi: miễn giá tour. Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ, tham quan
(nếu có) cho bé.

- Trẻ em từ 02 - dưới 05 tuổi: miễn giá tour. Cha, mẹ hoặc người thân đi kèm tự lo các chi phí ăn, ngủ,
tham quan (nếu có) cho bé. Hai người lớn chỉ kèm 1 trẻ em dưới 5 tuổi, em thứ 2 trở lên phải mua ½ vé
tour.

- Trẻ em từ 05 - dưới 11 tuổi: 50% giá tour. Bao gồm các dịch vụ ăn uống, ghế ngồi trên xe và ngủ chung
với gia đình. Hai người lớn chỉ được kèm 1 trẻ em từ 5 đến dưới 12 tuổi, em thứ 2 trở lên cha mẹ nên mua
thêm 1 suất giường đơn.

- Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour và tiêu chuẩn như người lớn.

DU LỊCH NẮNG MỚI SÀI GÒN
Văn phòng Đặt Tour

81/23 Hoàng Hoa Thám, P.6, Q.Bình Thạnh, TPHCM
Hotline: 0934 040 332

Website: www.dulichnangmoi.com - Email: dlnangmoi@gmail.com

CHÂN THÀNH CẢM ƠN SỰ ỦNG HỘ CỦA QUÝ KHÁCH!
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