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NGÀY KHỞI HÀNH : 15/7 – 19/7 - 2021. 

     Lý Sơn – hòn đảo được mệnh danh là vương quốc tỏi, hòn đảo thiên đường giữa biển chỉ 

cách đất liền khoảng 25km. Chỉ rộng vỏn vẹn 10km2, bằng 1/58 so với đảo Phú Quốc, nhưng 

Lý Sơn là mảnh đất có hàng trăm di tích lịch sử – văn hóa, cùng nhiều phong cảnh nên thơ, 

tráng lệ do kiến tạo địa chất của 5 ngọn núi lửa từ ngàn xưa và thiên nhiên ban tặng. Vậy nên 

đến với Lý Sơn, cũng đồng nghĩa với việc, cứ đi mươi mét, du khách lại bắt gặp một danh lam 

thắng cảnh, hoặc di tích lịch sử, văn hóa…kỳ thú. 
 

 NGÀY: 15/7/2021    TPHCM – CHU LAI – LÝ SƠN 

 

Sáng: 04h30 hướng dẫn đón quý khách sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục check in chuyến 

bay VJ 370: 05H55 – 07H15 đến Chu Lai. 

07h15: Đến sân bay Chu Lai, xe đưa đoàn đến Cảng Sa Kỳ, khởi hành đến với đảo Lý Sơn. 

Trên đường dừng chân tham quan Chùa Thiên Ấn Quảng Ngãi từ lâu đã trở thành điểm đến 

được nhiều du khách yêu thích khám phá những sự tích thiêng liêng, vãn cảnh chùa và lễ bái. 

Nếu ghé thăm chùa Thiên Ấn vào đúng dịp lễ hội bạn sẽ được hòa mình cùng không khí sôi 

động và tìm hiểu nét văn hóa độc đáo của người dân xứ Quảng.   

5 ngày 4 đêm – đi về máy bay 

ByBBYbay 

http://www.intour.com.vn/


10h30: Đến cảng Xa Kỳ quý khách làm thủ tục đi Lý Sơn, Sau 35 phút quý khách đến với Lý 

Sơn. Nhận phòng khách sạn nghĩ ngơi và dùng cơm trưa. 

Buổi chiều:  đoàn khởi hành đi tham quan: 

  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. 

  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 và 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). 

 Qúy khách chụp ảnh Hoàng Hôn tại Cổng Tò Vò biểu tượng của du lịch Lý Sơn. 

 

Buổi tối: Đoàn dùng buổi tiệc họp mặt tại hang câu, sau đó tự do khám phá Lý Sơn về đêm.  

 

 

NGÀY 2: THAM QUAN ĐẢO BÉ – LÝ SƠN 

 

06h30: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng.  

08h00: Quý Đoàn di chuyển đến bến tàu đi Đảo Bé – Xã An Bình – được mệnh danh là 

Hawaii Việt Nam.Trên đường đi, HDV thuyết minh về cuộc sống người dân trên đảo, tìm hiểu 

về: 

Nhà máy lọc nước ngọt từ nước biển. Cuộc sống, sinh hoạt và cách làm du lịch của người dân 

nơi đây.Chụp ảnh, lưu lại kỷ niệm với những bức bích họa An Bình. 

Đến bãi tắm Bãi Ngang – Đoàn tự do chụp hình, chiêm ngưỡng phong cảnh tuyệt đẹp của 

biển trời và thả mình trong làn nước trong xanh của biển. Quý khách có thể lặn ngắm San hô 

và những chú cá đang tự do bơi lội. 

10h30: Đoàn đi xe điện quay về bến tàu. Cano đưa quý khách trở về đảo Lớn. Làm thủ tục trả 

phòng khách sạn. 

11h30: Về nhà hàng dùng cơm trưa, sau đó tự do nghỉ ngơi. 

12h30: Xe đưa đoàn ra cảng Lý Sơn làm thủ tục lên tàu trở lại đất liền chuyến 13h00 

Đến Cảng Sa Kỳ, Đến Sa Kỳ, Đoàn khởi hành về lại TP. Quảng Ngãi. Trên đường về, đoàn 

ghé tham quan: Bãi biển Mỹ Khê – với vẻ yên tĩnh, thanh bình của một bờ biển trong xanh 

được che chắn bởi rừng dương xanh thẳm và cung biển uốn lưỡi liềm. Khu chứng tích Sơn 

Mỹ 
16h00: Về đến resort COCOLAND RIVER BEACH RESORT & SPA, Nằm ẩn mình 

dưới những rặng dừa xanh ngút ngàn, Cocoland Resort như một bức tranh thủy mặc soi 

bóng bên con sông Vực Hồng nối liền ra biển Cửa Lỡ. Đến với chúng tôi, Du khách sẽ 

được khám phá nét đẹp kỳ vĩ của thiên nhiên miền Trung đầy nắng gió, nơi giao hòa 



giữa sông, biển, đất, trời. Cocoland River Beach Resort đạt tiêu chuẩn Resort 4 sao đẳng 

cấp đầu tiên tại Quảng Ngãi Đoàn nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi. 

18h30: Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng. 

Tối: Đoàn có thể tự do khám phá Làng Café, Làng Sinh Tố, Khu Công Viên Ba Tơ, hoặc Chợ 

đêm bờ Kè Quảng Ngãi bên Sông Trà Khú, khám phá thưởng thức đặc sản địa phương: Bánh 

tráng ruốc nướng, bò hít, ốc hút, nem nướng, cá biển các loại nướng,…hoặc thưởng thức sinh 

tố tại khu Thành Cổ,… 

 

NGÀY 3:  QUẢNG NGÃI - VÙNG ĐẤT TÂY SƠN - TP. QUY NHƠN 

06h30: Đoàn dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng. Đoàn làm thủ tục trả phòng khách sạn. 

08h00: Đoàn di chuyển đi Bình Định - Quy Nhơn. 

11h00: Đoàn đến Bình Định, đặt chân lên Vùng Đất Tây Sơn. Đoàn đoàn tham quan Đài 

Kính Thiên - nằm trên ngọn đồi cao với kiến trúc cổ kính, phương Tây, là nơi rất ít khách du 

lịch biết đến, với vẻ đẹp linh thiêng, huyền bí, đoàn có thể nhìn toàn cảnh Tây Sơn từ trên cao, 

quý khách đến hành hương để cầu an cho gia đình và người thân. 

12h00: Đoàn dùng cơm trưa. 

13h00: Sau đó Đoàn tham quan Bảo Tàng Quang Trung - quê hương của Tây Sơn Tam Kiệt, 

tham quan Bảo Tàng Tây Sơn, quý khách thưởng thức chương trình biễu diễn Nhạc Võ Tây 

Sơn, viếng đền thờ 3 anh em nhà Tây Sơn cùng với các văn thần võ tướng nhà Tây Sơn, tham 

quan di tích cây me, giếng nước trên 200 tuổi, thăm phòng trưng bày các hiện vật về nhà Tây 

Sơn. Tham quan Tượng Phật Chùa Ông Núi – Tượng Phật ngồi lớn nhất Đông Nam Á 

tại Bình Định  
15h00: Nhận phòng khách sạn và nghỉ ngơi, sinh hoạt tự do. 

16h30: Xe đưa đoàn tham quan Ghềnh Ráng, viếng mộ thi sĩ Hàn Mặc Tử tài hoa nhưng 

bạc mệnh, chiêm ngưỡng nghệ thuật Bút lửa Dzũ Kha, nghe thơ Hàn. 

19h00: Dùng cơm tối với các đặc sản Bình Định như: Gỏi Cá Ngừ, Lườn Cá Ngừ Nướng, 

Lẩu Sứa hoặc Lẩu Cá Ngừ, Rượu Bầu Đá, Bánh Ít Lá Gai…, sau đó nghỉ ngơi tự do dạo chơi 

tại biển Quy Nhơn. 

 

NGÀY 4: QUY NHƠN – KỲ CO – EO GIÓ – PHÚ YÊN 

Sáng: Dùng điểm tâm sáng tại nhà hàng, Làm thủ tục trả phòng sau đó đoàn khởi hành Tham 

quan, Quý khách khởi hành đi Nhơn Lý: Vượt Cầu Thị Nại – Cây cầu vượt biển đầu tiên của 

Việt Nam với chiều dài 2,5 km. Tại đây Quý Khách có thể dừng chân chụp ảnh, chiêm 

ngưỡng nước biển xanh ngắt xung quanh, được thấy những khung cảnh bình dị như cảnh 

người dân chài thả lưới bắt cá. 

08h20: Quý khách lên Cano đến Bãi Kỳ Co – một trong những bãi biển đẹp nhất Việt Nam 

hiện nay với làn nước trong xanh hai màu tuyệt đẹp cùng những dãy núi đá hoang sơ hùng vĩ. 

Quý khách nhận khu vực riêng, gửi đồ, tự do khám phá thiên đường biển đảo tuyệt vời này, 

Ngoài tắm biển, chụp hình check in Quý khách còn có thể tham gia các dịch vụ trò chơi bãi 

biển tại Khu du lịch Kỳ Co như: Đi bộ ngắm san hô dưới nước, Dù bay, moto nước, phao 

chuối, tham quan cầu Hang Yến đầy màu sắc…, đặc biệt Quý khách có thể check in Hồ Suối 

tuyệt đẹp tại Khu du lịch Kỳ Co. Sau đó, Cano sẽ đưa Quý khách đến Bãi Dứa lặn ngắm san 

hô – một trong những bãi ngắm san hô đẹp nhất tại Bình Định. Quý khách chụp hình trên các 

phao thiên nga khổng lồ, phao nhúng. 



11h50: Cano và HDV đưa Quý khách về lại đất liền tắm nước ngọt thay đồ, thưởng thức bữa 

trưa Hải sản tươi ngon do người dân làng chài vừa đánh bắt được.(Sau bữa trưa, quý khách 

nghỉ ngơi thư giản tại nhà hàng cho thoải mái. 

14h00: Tham quan Eo Gió – một ghềnh đá quanh năm lộng gió. Đứng trên Eo Gió, phóng 

tầm mắt ra xa, quý khách chiêm ngưỡng bao quát cả vùng biển bao la rộng lớn, đắm say lòng 

người. Eo gió – Nơi ngắm Hoàng hôn đẹp nhất Việt 

15h00: Về thành phố Tuy hòa nhận Phòng tại Resort 5 Sao ROSA ALBA. Tự do tắm biển 

hoặc hồ bơi cùa resort. Tối xe đưa đi dùng cơm tối và quý khách tự do khám phá thành phố 

Tuy Hòa Về Đêm. 

 

NGÀY  05:  THAM QUAN PHÚ YÊN – TPHCM  

 

07h00: Ăn sáng buffet tại resort và sau đó làm thủ tục trả phòng Xe đưa đoàn  tham quan Bãi 

Xếp, cách trung tâm thành phố Tuy Hoà 17 km về hướng Bắc. Bãi Xép được ví như “nàng tiên 

còn say giấc”, đẹp hoang dã với hai mũi đá đen bao bọc hai đầu biển, tạo nên cảnh tượng 

ngoạn mục khi sóng xô vào tung bọt trắng xoá. Bãi biển như một thiên đường hoang sơ với 

cảnh quan đẹp.Gành Ông: nơi có nhiều cảnh quay đẹp trong bộ phim “ Tôi thấy hoa vàng trên 

cỏ xanh” 

11h30: Ăn trưa tại Thắng cảnh cấp quốc gia Đầm Ô Loan: Ngoài chiêm ngưỡng vẻ đẹp say 

lòng người của đầm, đến đây du khách còn được thưởng thức thủy sản phong phú, đặc biệt là 

món sò huyết Ô Loan nổi tiếng.  

Chiều: Tham quan Nhà thờ Mằng Lăng: nơi lưu giữ cuốn kinh thánh bằng chữ quốc ngữ cổ 

nhất Việt Nam. Nhà thờ Mằng Lăng được coi nhà thờ cổ nhất tỉnh Phú Yên và là một trong 

những nhà thờ lâu đời nhất tại Việt Nam. Gành Đá Dĩa: Nằm cách thành phố Tuy Hòa hơn 

40 km, ghềnh Đá Đĩa nổi bật giữa trời biển mênh mông với những khối đá hình lục giác nằm 

sát bên nhau như những chồng đĩa lớn. 

17h00: Quý khách quay về thành phố Tuy Hòa thưởng thức món bún cá Phú Yên và mua sắm 

đặc sản về làm quà cho người thân. 

19H00: Đoàn khởi hành ra Sân Bay TUY HÒA về Thành Phố Hồ Chí Minh chuyến bay 

chuyến  BAMBOO 20H55 - 21H55  

22H00: Đến TP.HCM HDV chia tay đoàn. chào tạm biệt và hẹn gặp lại. 

 

GIÁ TOUR DÀNH CHO 01 KHÁCH (VND) 

NGƯỜI LỚN ( Từ 11 tuổi trở lên )  
 

ĐÊM 1/LÝ SƠN MUONG THANH 4 SAO 

ĐÊM 2/COCOLAND RESORT QUANG NGAI  

ĐÊM 3/SEAGULL HOTEL 4 SAO 

ĐÊM 4/ROSA ALBA 5 SAO 

 

 

 

VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI 

 

7.988.000 VNĐ/PAX 1 BUỔI TIỆC HỌP MẶT 

 



  

 

*GIÁ TOUR BAO GỒM:  

1. Xe 45 chỗ đời 2020 tham quan theo chương trình 

2. VÉ MÁY BAY KHỨ HỒI  

3. Hướng dẫn viên nghiệp vụ chuyên môn.  

4. KHÁCH SẠN TIÊU CHUẨN: 4 SAO 2 KHÁCH/ PHÒNG  
5. Vé vào cửa 01 lượt các điểm tham quan theo chương trình. 

6. Ăn các bữa: Điểm tâm tại khách sạn hoặc nhà hàng bên ngoài. 

7. Ăn trưa, tối tại các nhà hàng. 

8. Phục vụ 02 nước 0.5l/ khách/ ngày, khăn lạnh 01 cái/ ngày 

9. Bảo hiểm tai nạn du lịch mức: 50.000.000 VND, theo quy định của bảo hiểm PVI. 

10. Nón du lịch. 

* KHÔNG BAO GỒM:  
 

1. Thuế VAT 10%. 

2. Tiền tips cho hướng dẫn viên và tài xế địa phương. 

3. Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng khách.sạn,  

4. Optional tour (nếu có ) 

 

.  

 

  
 


