
 
 

CÔNG TY TNHH HTS INTERNATIONAL – HTS INTERNATIONAL TRAVEL 
VĂN PHÒNG 01: Villa Lapaloma, 01 Hòn Chồng, Nha Trang, Khánh Hòa 

VĂN PHÒNG 02 : 274/52 đường 23/10, TP Nha Trang, Khánh Hòa 
HOTLINE: (0918).97.79.68 

 

QUẢNG NGÃI – LÝ SƠN  
(Chương trình 3 ngày 3 đêm) 

 
HTS International  Travel hân hạnh mang tới quý du khách tour du lịch Quảng Ngãi – Lý Sơn – được ví 
như đảo ngọc của miền trung nắng và gió, đảo lý sơn sẽ khiến quý khách cảm thấy vô cùng phấn khích 
và ngạc nhiên về các bãi cát trắng mịn màn và dài miên man. Hãy cùng với HTS Travel với chuyến du 
hành 3 ngày 3 đêm đến với Lý Sơn, chắc chắn bạn sẽ có những giây phút đáng nhớ khó quên. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ĐÊM 01: NHA TRANG – Tp.QUẢNG NGÃI (xe ôtô hoặc tàu lửa) 

HDV HTS International Travel đón đoàn tại Nha Trang, đoàn bắt đầu khởi hành di chuyển về với 

Tp.Quảng Ngãi. Đoàn nghỉ đêm trên tàu (xe). 

 

NGÀY 01: QUẢNG NGÃI – LÝ SƠN (Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng: Hướng dẫn viên và xe HTS International Travel đón đoàn tại Tp.Quảng Ngãi. khởi. Đoàn sẽ 

dùng bữa sáng tại nhà hàng và sau đó đoàn sẽ ra bến cảng Sa Kỳ khởi hành đi ra đảo Lý Sơn.  

Đoàn đến đảo Lý Sơn, HDV sẽ đưa đoàn về khách sạn nhận phòng. Đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng. Sau 

đó về lại khách sạn nghỉ ngơi. 

Buổi chiều: Đoàn sẽ đi tham quan những điểm nổi tiếng trên đảo như: Âm Linh Tự - tại đây quý khách sẽ 

được nghe thuyết minh về Âm Linh Tự và cách thức phân biệt giữa mộ gió và mộ thường, tiếp theo đoàn 

sẽ tham quan Chùa Đục – tại đây quý khách sẽ được viếng tượng bồ tát quan âm cao nhất đảo, miệng núi 

lữa Giếng Tiên, chinh phục 145 bậc thang để đến với đỉnh Liêm Tự. Đoàn đi dùng bữa tối tại nhà hàng. 

Buổi tối: Đoàn nghỉ đêm trên đảo Lý Sơn. 

 

NGÀY 02: LÝ SƠN – ĐẢO BÉ (Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn, sau đó đoàn sẽ khơi hành ra đảo Bé (cù lao bờ bãi), sau 10 

phút di chuyển bằng ca nô, quý khách sẽ đến với đảo Bé để tham quan nhà máy xử lý nước mặn thành 



 
nước ngọt theo công nghệ Nhật Bản. Tham quan vách đá trầm tích triệu năm, ruộng bậc thang hành, tỏi và 

tắm biển tại bãi tắm tiên. 

Buổi trưa: đoàn dùng bữa trưa tại nhà hàng tại đảo Bé. Sau đó lên ca nô để về lại đảo lớn Lý Sơn. 

Buổi chiều: Đoàn tiếp tục đi tham quan Vương Quốc Tỏi – quý khách sẽ được tìm hiểu tham quan quy 

trình trồng ra được loại tỏi nổi tiếng cả nước, sau đó đoàn tiếp tục tham quan danh thắng Chùa Hang là 

một trong những nơi hành hương tâm linh có tiếng. đoàn đi dùng bữa tối tại nhà hàng. 

Buổi tối: Đoàn nghỉ đêm trên đảo Lý Sơn. 

 

NGÀY 03: LÝ SƠN – QUẢNG NGÃI – NHA TRANG (Ăn sáng, trưa, tối) 

Buổi sáng: Đoàn dùng bữa sáng tại khách sạn. Sau đó đoàn trả phòng và về lại cảng Sa Kỳ. Đoàn dùng 

bữa trưa tại Tp.Quảng Ngãi.   

Buổi chiều: Đoàn sẽ di chuyển về lại Nha Trang bằng tàu (xe ô tô). Đoàn dùng bữa tối trên tàu (hoặc dọc 

đường nếu đi bằng ô tô) 
Đoàn về đến Nha Trang, quý khách tự túc phương tiện về lại nhà - Kết thúc chuyến tham quan – Hẹn gặp 

lại quý khách Kết thúc hành trình Quảng Ngãi – Lý Sơn đầy thú vị cùng HTS International Travel. 

 

HTS International Travel – chân thành cảm ơn quý khách. 

 
 
 

 
BÁO GIÁ DỊCH VỤ 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI Vui lòng liên hệ 
 

* Giá áp dụng cho đoàn từ 20 khách trở lên – không áp dụng lễ, tết* 
 

• Giá tour trọn gói bao gồm: 
1. Vận chuyển:   Vé tàu lửa khứ hồi Nha Trang – Quảng Ngãi 
                        Tàu cao tốc khứ hồi Sa Kỳ - Lý Sơn 
                           Xe đời mới máy lạnh phục vụ theo chương trình.  
2. Lưu trú: khách sạn tiêu chuẩn tại Lý Sơn (02-03 khách/phòng) 
3. Ăn uống: 02 bữa ăn sáng tại khách sạn 
  01 bữa ăn sáng tại nhà hàng 

  06 bữa chính tại nhà hàng  : 150.000 đồng/khách/suất. 

4. Tham quan: vé tham quan theo chương trình, ca nô tham quan đảo Bé. 
5. Quà tặng: Nón, khăn, nước suối (6 chai/khách/tour). 
6. Hướng dẫn viên phục vụ suốt tuyến theo chương trình. 
7. Thuế VAT (10%). 
8. Chi phí Bảo Hiểm Du Lịch 

• Giá vé trẻ em: 



 
Ø Trẻ em từ dưới 5 tuổi: vé tàu theo quy định ( Miễn Phí Giá Tour) 
Ø Trẻ em từ 5 tuổi - dưới 11 tuổi: 60 % giá tour + vé tàu theo quy định  
Ø Trẻ em từ 11 tuổi trở lên: Bằng giá tour người lớn. 

• Giá tour không bao gồm: 
Ø Chi phí cá nhân, điện thoại, giặt ủi. 
Ø Chi phí tham quan ngoài chương trình 
Ø Chi phí ngủ phòng đơn. 
Ø Chi phí khác 

 
HTS International Travel là thương hiệu du lịch uy tín và chuyên nghiệp là thành viên trực thuộc HTS 
International – công ty du lịch, thương mại đa quốc gia có trụ sở tại Úc. 
 
HTS International Travel là sự kết hợp của tập thể có kinh nghiệm lâu năm làm việc trong môi trường năng 
động hàng đầu của ngành du lịch Việt Nam và đội ngũ trẻ trung, hiện đại, nhiệt huyết bên cạnh sự văn minh, 
chuẩn mực và chuyên nghiệp của các chuyên gia Úc nơi có nền du lịch đẳng cấp và có lịch sử phát triển lâu 
đời. HTS International Travel đề cao sự trải nghiệm hơn là du lịch thuần túy, nơi khách hàng là chủ nhân 
đích thực của mỗi chuyến đi để cảm nhận được tốt nhất những giá trị mà du lịch mang lại, đó là sự thoải 
mái, thư giãn, kết nối, tránh xa những áp lực thường ngày…  
 
Hãy tận hưởng chuyến đi tuyệt vời của chính bạn và phần còn lại hãy để HTS International Travel được 
chăm lo như lời khẳng định từ Slogan của chúng tôi là “Your Amazing Trip”.  

Xem thêm thông tin tại: www.htsinternationaltravel.com 

 
 


