TOUR ĐẢO LÝ SƠN 3 NGÀY 2 ĐÊM
HÀ NỘI - CHU LAI - ĐẢO LÝ SƠN Ăn: Trưa, tối
06h30 Xe và Hướng dẫn viên của VTTC đón Quý khách tại điểm hẹn khởi hành đi sân bay Nội Bài. Đoàn làm thủ tục cho chuyến bay
VJ415 cất cánh lúc 09h30 đi Quảng Ngãi. 11h00 máy bay hạ cánh tại sân bay Chu Lai - Quảng Ngãi, xe và HDV đón đoàn về nhà hàng
ăn trưa sau đó khởi hành đến cảng Sa Kỳ để ra đảo Lý Sơn.
15h30 Đoàn đến cảng trung tâm Lý Sơn, Quý khách nhận phòng khách sạn
16h00 Xe và HDV đưa đoàn đi tham quan các điểm du lịch nổi tiếng và đặc sắc nhất của Đảo Lý Sơn.
i. Viếng Âm Linh Tự: Đây là nơi thờ tự các Âm Hồn và Vong Linh của các dân binh trong cai đội Hoàng Sa Kiêm Quản Bắc Hải
và quý khách sẽ nghe HDV thuyết minh về Âm Linh Tự và cách phân biệt Mộ Gió và Mộ Thường.
ii. Chụp hình vào lúc hoàng hôn tại Cổng Tò Vò
iii. Thắng Cảnh Hang Câu nằm dưới chân núi lửa Thới Lới.
iv. Chinh phục núi Thới Lới đến với cột cờ quốc gia nằm giữ biển khơi
v. Thắng cảnh Chùa Hang một trong những nơi hành hương tâm linh nổi tiếng nhất Lý Sơn
18h30 Quý khách ăn tối tại nhà hàng
Buổi tối quý khách tự do khám phá Lý Sơn về đêm
Nghỉ đêm khách sạn Central 3* tại Đảo Lý Sơn
KHÁM PHÁ LÝ SƠN – ĐẢO BÉ Ăn: Sáng, trưa, tối
07h00 Quý khách dùng điểm tâm sáng, sau đó lên
tàu khởi hành đi đảo Bé - được đánh giá là đảo có bãi biển đẹp và hoang sơ nhất tại Lý Sơn.
Xuống Cano khám phá đảo Bé (Lưu ý mang theo đồ tắm biển) một trong những đảo còn nguyên sơ với bãi cát vàng đẹp nhất. Tự do
tắm biển, lặn san hô... khám phá đảo Bé.
i. Thăm ruộng bậc thang hành, tỏi
ii. Thăm làng Bích hoạ trên đảo bé
10h30 Xe đưa Quý khách về khách sạn trả phòng sau đó dùng bữa trưa tại nhà hàng.
13h00 Xe đưa đưa quý khách ra bến tàu trên chuyến 13.30
14h30 Đến cảng Sa Kỳ Xe đón quý khách về TP Quảng Ngãi. Trên trên đường về khách sạn quý khách tham quan 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 cơ sở sản
xuất đặc sản Quảng Ngãi: Kẹo gương, đường phổi, đường phèn, kẹo mạch nha, cá bỗng sông trà…

18h30 quý khách ăn tối tại nhà hàng
Buổi Tối Quý khách sẽ tự do đi mua sắm và thưởng thức đặc sản Quảng Ngãi, đi dạo chợ đêm Sông Trà.
Nghỉ đêm tại khách sạn 4 sao tại Quảng Ngãi
QUẢNG NGÃI - HÀ NỘI Ăn: Sáng
06h30 Đoàn ăn sáng, tự do tham quan thành phố Quảng Ngãi
09h00 Quý khách và trả phòng khách sạn
09h30 Xe đưa đoàn ra sân bay Chu Lai làm thủ tục chuyến bay VJ416 cất cánh lúc 11h25 hạ cánh 13h00
Xe và hướng dẫn viên đưa quý khách về điểm hẹn ban đầu

(Lưu ý: Chương trình có thể thay đổi thứ tự cảnh điểm nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan)

Người lớn

Trẻ em

(11 tuổi trở lên)
4,790,000 VND

(từ 2 – dưới 11 tuổi)

GIÁ TOUR BAO GỒM:
Vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Quảng Ngãi – Hà Nội Vietjet
Xe đón tiễn sân bay sân bay Nội Bài và Chu Lai.
Xe du lịch tham quan quanh đảo Lý Sơn
Tàu ca nô đi đảo Bé
Xe điện tham quan quanh Đảo Bé
Vé tàu đi 2 chiều : Sa Kỳ - Quảng Ngãi – Quảng Ngãi – Sa Kỳ
Ăn uống theo chương trình:
Mức ăn chính: 130.000đ/khách/bữa.
Hướng dẫn viên người địa phương, trẻ, nhiệt tình, hỗ trợ suốt tuyến.
Khách sạn 3 và 4 sao: 2 khách/phòng, nếu lẻ người thì ngủ 3.
Vé tham quan, thuyền tham quan theo chương trình.
Bảo hiểm du lịch 30.000.000đ/vụ.
Nước suối: 01 chai 0,5L/ ngày/ khách.

Phụ phí phòng đơn

Mũ du lịch

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:
-

Các chi phí cá nhân , chi phí tham quan ngoài chương trình.

-

Tiền bồi dưỡng cho hướng dẫn viên và lái xe (Không bắt buộc)

-

Lặn ngắm san hô ( 60.000 đồng/khách)

-

Thuế VAT

GIÁ VÉ CHO TRẺ EM:
Trẻ em dưới 2 tuổi: Trả 10% đơn giá người lớn, tự lo ăn uống. Nhưng số lượng trẻ em không quá 20% tổng số thành viên trong
đoàn/ nhóm.
-

Trẻ em từ 2 đến dưới 5 tuổi: Trả 80% đơn giá người lớn, ngủ chung giường với bố mẹ.

-

Trẻ em từ 5 đến dưới 11 tuổi : Trả 90% đơn giá người lớn, ngủ chung giường cùng bố mẹ.

-

Trẻ em trên 11 tuổi tính bằng giá người lớn.
Chúc quý khách một chuyến đi vui vẻ & bổ ích!
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