
 

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ DU LỊCH ĐƯỜNG SẮT MỚI 
 

CHƯƠNG TRÌNH KHÁM PHÁ BIỂN ĐẢO 

VƯƠNG QUỐC BIỂN ĐẢO LÝ SƠN- ĐẢO BÉ 
Thời gian : 3 ngày 4 đêm 

Phương tiện : đi và về bằng xe lửa chất lượng cao 

ĐÊM 01 : TPHCM – QUÃNG NGÃI 
Tối : Hướng dẫn viên (HDV) đón khách tại Ga Sài Gòn đón chuyến tàu SE2 Hoặc SE4, khởi hành đi 

Quảng Ngãi lúc 19h30 Hoặc 22h00, Quý khách tự do nghĩ ngơi và ăn tối tự túc trên tàu, nghỉ đêm trên xe 

lửa.( Ký hiệu tàu có thể thay đổi tuỳ thuộc vào thời gian quý khách đặt tour ) 

NGÀY 01: QUẢNG NGÃI – CẢNG SA KỲ - ĐẢO LÝ SƠN 
Sáng : Quý khách tự túc dùng điễm tâm sáng ngay trên tàu. 

Trưa : Tàu đến ga Quãng Ngãi, xe đón quý khách khởi hành 

về nhà hàng dùng cơm trưa, Sau đó di chuyển quý khách đến 

Cảng Sa Kỳ làm thủ tục lên tàu đến với đảo Lý Sơn.  

Đến với đảo Lý Sơn, quý khách nhận phòng nghỉ ngơi. 

Chiều  Đoàn viếng thăm : 

- Chùa Hang (tên chữ là Thiên Khổng Thạch Tự, 

Chùa đá trời sinh) được lập ra dưới triều vua Lê Kính 

Tông bởi ông Trần Công Thành, một trong những 

người đã ở đây tạo dựng cùng với việc khẩn hoang, 

mở đất lập làng An Hải, An Vĩnh xưa. Gọi là chùa Hang vì chùa nằm trong một hang đá lớn nhất 

trong hệ thống hang động ở Lý Sơn, được tạo ra từ dãy núi Thới Lới, màu nham thạch, vách núi 

dựng đứng cao gần 20 m. Sân chùa trước cửa hang nhìn ra biển. Giữa sân có một hồ sen có tượng 

Phật. Quanh sân là những cây bàng biển cổ thụ đến hàng trăm năm. Hang dài 24 m, trần hang cao 

3,2 m, diện tích 480 m². Trong hang có bàn thờ các Phật Di Đà, Như Lai, Di Lặc ở chính giữa; bàn 

thờ sư tổ Đạt Ma ở bên trái; bàn thờ 12 Diêm Vương, 3 vị thủy tổ kế tiếp phụng sự chùa (là Trần 

Công Thành, Trần Công Hiền, Trần Công Quân) và 7 vị tiền hiền làng An Hải. Các bệ thờ được 

tạo tác từ các nhũ đá tự nhiên ở nền hang được gia công thành các khám thờ. 

- Đài tưởng niệm Hải đội Hoàng Sa là cụm tượng đài và nhà lưu niệm Hoàng Sa kiêm quản Bắc 

Hải đứng sừng sững trước sóng biển và nắng gió, như 

biểu tượng cho sự khẳng định chủ quyền của nước ta đối 

với quần đảo Hoàng Sa. 

- Đình Lý Hải là Di tích được xây dựng từ năm 1820, năm 

đầu tiên dưới triều vua Minh Mạng. Di tích là một trong 

số rất ít đình làng ở Quảng Ngãi khỏi bị chiến tranh tàn 

phá và còn tương đối nguyên vẹn 

- Chùa Đục và Quan Âm Đài Ngự giữa lưng chừng sườn 

núi Giếng Tiền, ngọn núi lửa đã ngủ quên hàng ngàn năm 

trên đảo, du khách phải vượt qua hơn 100 bậc thang men theo sườn núi để đến được Chùa Đục. 

Tọa lạc ngay tiền sảnh của khu thắng cảnh chùa Đục là tượng Quán Thế Âm cao 27 mét, dẫn lên 

các điện thờ cổ kính, rêu phong nằm sâu trong lòng núi. Chùa Đục còn gọi là chùa không sư, theo 

tương truyền của người theo đạo Phật, Quán Thế Âm từng chọn ngự ở đây, trấn giữ bình yên cho 

dân đảo tránh được những cơn thiên tai. Từ chùa, theo hướng tượng Quán Thế Âm nhìn ra hướng 

biển cảnh đẹp như tranh,leo lên tận đỉnh Liêm Tự để nhìn thấy miệng núi lửa bây giờ là một cảnh 

đồng cỏ xanh hình lòng chảo. Đỉnh núi là một đài ngoạn cảnh tưởng lý tưởng để ngắm nhìn bao 

quát biển đảo Lý Sơn từ trên cao. 

- Cổng Tò Vò là một trong những địa điểm yêu thích của các bạn đam mê chụp ảnh khi đặt chân tới 

Lý Sơn, các bạn có thể đón những khoảnh khắc khi bình minh lên hoặc khi hoàng hôn dần xuống. 

Tối: Quý khách dùng cơm tối tại đảo Lý Sơn với các món ăn mang đậm chất Đảo, tự do đi chợ mua sắm 

hải sản tại đảo, hoặc khám phá biển đảo về đêm. 

NGÀY 02:KHÁM PHÁ ĐẢO BÉ  



 

Buổi sáng : Quý khách dùng điểm tâm sáng, sau đó  chuẩn bị hành lý tư trang để ra bến tàu lên cano 

tham quan đảo Bé. Hòn đảo được mệnh danh Maldives Việt Nam với 

cảnh sắc đẹp nhất Lý Sơn, say đắm lòng người. 

Đến đảo Bé, quý khách tham quan :  

- Nhà máy xử lý  nước mặn thành nước ngọt duy nhất trên đảo 

theo công nghệ của Nhật Bản.  

- Vách đá trầm tích núi lửa triệu năm. 

- Thăm ruộng bậc thang hành, tỏi.  

- Tắm biển tại bãi tắm Tiên… 

Buổi Trưa: Quý khách dùng bữa trưa và nghỉ ngơi.  

Buổi Chiều : Cano đưa đoàn về lại đảo Lớn  

Tối: Đoàn dùng cơm tại nhà hàng, tự do khám phá đảo Lý Sơn về đêm  

NGÀY 03 : ĐẢO LÝ SƠN – TP HỒ CHÍ MINH  
Sáng : Đoàn làm thủ tục trả phòng, dùng điểm tâm sáng khởi hành ra Cảng Lý Sơn lên tàu Cao Tốc trở về 

đất liền , đến đất liền xe đón quý khách khởi hành tham quan khu chứng tích Sơn Mỹ (thảm sát Mỹ Lai) – 

Chứng tích tội ác chiến tranh của Mỹ tại Việt Nam.  

Buổi trưa : Đoàn dùng cơm tại nhà hàng, sau đó xe đưa quý khách đến Ga Quảng Ngãi đón chuyến tàu 

SE21, SE1, SE3 về Thành Phố Hồ Chí Minh, Sáng hôm sau Đoàn về đến TP.HCM, HDV thay mặt công 

ty du lịch Đường Sắt Mới chào tạm biệt và hẹn gặp lại. ( Chi phí ăn tối trên tàu tự túc ) 

GIÁ TOUR : 3.890.000VNĐ/ Khách 
Bao Gồm : 

 Vận chuyển : Xe tham quan (đời mới, máy lạnh) đón – tiễn theo chương trình. 
 Vé xe lửa ngồi mềm máy lạnh : Sài Gòn – Quãng Ngãi – Sài Gòn. 

 Tàu cao tốc khứ hồi : Cảng Sa Kỳ - Đảo Lý Sơn – Cảng Sa Kỳ 

 Cano tham quan đảo Bé 

  HDV phục vụ quý khách ăn nghĩ suốt tuyến.    

 Phí tham quan theo chương trình. 

 Bảo hiểm DL : mức bồi thường tối đa 10.000.000 đồng/ trường hợp. 
 Ăn uống theo chương trình gồm 3 buổi sáng ( 01 bữa trên tàu + 2 bữa sáng theo tiêu chuẩn khách sạn 

), 05 buổi chính dùng tại nhà hàng địa phương cơm phần 5.6 món. 

 Đảo Lý Sơn : Khách sạn 3 sao ( 2 – 4 khách/ phòng ). 
 Quà tặng: Nón, khăn lạnh, nước suối. 

Không Bao Gồm :  
Chi phí cá nhân: điện thoại, giặc ủi, ăn uống – tham quan – vận chuyển ngoài chương trình. 

Không bao gồm chi phí ăn uống trên tàu lửa. 
Không bao gồm ăn chiều ngày về 

Phụ thu phòng đơn : 800.000vnđ/2 đêm ( nếu khách ở 1 mình ) 

Phụ thu giường nằm khoang 4 : 900.000đ/ khách/ khứ hồi 

Thuế VAT ( Nếu quý khách có nhu cầu xuất hoá đơn GTGT thì phụ thu 10% ) 
Phí xe điện tham quan vòng đảo Bé 

Gía Vé Cho Trẻ Em : 

 Trẻ em < 5 tuổi: miễn phí, gia đình tự lo 

 Trẻ từ 5 đến dưới 10 tuổi : mua 75% vé, tiêu chuẩn như người lớn, ngủ chung với bố mẹ. 

 Trẻ em từ 10 tuổi trở lên mua vé như người lớn 

Qui định trẻ em đi kèm : mỗi cặp vợ chồng chỉ được dẫn theo 1 trẻ em miễn phí, trẻ thứ 2 phải mua 75% giá vé 

ĐIỀU KIỆN ĐẶT CỌC VÀ HUỶ VÉ : đặt vé trước ngày khởi hành ít nhất 15 ngày ( nếu đợt khởi hành không đủ 

số lượng qui định 6 khách, quý khách được dời vào ngày khởi hành kế tiếp ) 

- Huỷ tour trước 7 ngày khởi hành mất 50% giá vé. 

- Huỷ tour truoc 5 ngày khởi hành mất 70% giá vé. 

- Huỷ tour trước 3 ngày khởi hành mất 100% giá vé. 

Xin lưu ý : không nhận chỗ và huỷ tour qua điện thoại 


