
 
 

HTS INTERNATIONAL TRAVEL – YOUR AMAZING TRIP 
 
 

HTS INTERNATIONAL TRAVEL 
Văn phòng 01: Số 274/52 đường 23/10, Tp.Nha Trang, Khánh Hòa 

Văn phòng 02: Lapaloma Villa, 01 Hòn Chồng, Nha Trang, KH 
www.htsinternationaltravel.com 

Hotline: 0918 97 79 68 

 
DỐC LẾT – ĐẢO KHỈ 

(Tham quan: KDL Whitesand Dốc Lêt, Đảo khỉ) 
(Thời gian: 01 ngày) 

Code: NT5 
 

“Cách thành phố biển Nha Trang khoảng 49 Km về phía Bắc, bãi biển Dốc Lết như một dải lụa trắng 
tinh khôi trải dài bên hàng dương cao vút. Đến với Dốc Lết du khách sẽ được đắm mình trong làn nước 
“thủy tinh”, sải bước trên thảm cát dài trắng mịn tưởng chừng như vô tận Hãy cùng HTS International 
Travel traỉ nghiệm điểm du lịch thú vị này.,….  ” 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

07h00  Xe cùng HDV HTS International Travel đón đoàn tại khách sạn cùng khơi hành đi Dốc Lết 

08h30 Đến KDL Whitesand Dốc Lết, đoàn nhận lều sau đó quý khách tự do nghỉ ngơi và tắm biển 
hoặc tham gia các trò chơi thể thao trên biển như: Jet sky, dù lượn, thuyền chuối, bơi xuồng 
Kayak,… (chi phí tự túc) 

11h00 Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng Resort Whitesand Dốc Lết 
12h30 Đoàn khởi hành về lại Nha Trang 

13h15 Đến Ninh Hòa, đoàn ghé tham quan và nghe thuyết minh về Trầm Hương – một sản vật nổi 
tiếng quý hiếm của người dân Khánh Hòa 

14h30 Đến bến tàu Long Phú, Tàu đưa đoàn đến tham quan đảo Khỉ, tại đây quý khách sẽ được tiếp 
xúc với đàn khỉ tự nhiên lên đến hàng ngàn con, thưởng thức các tiết mục xiếc khỉ, chó dê. 
Hoặc tham gia các hoạt động lặn biển ngắm san hô, đua xe thể thao F1,… (chi phí tự túc) 

16h30 Đoàn khởi hành về đất liền, xe đón đoàn về lại thành phố Nha Trang. 

17h00 Về đến Nha Trang – Kết thúc chương trình - Chào tạm biệt quý khách 
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BẢNG GIÁ TOUR 
Nhóm 02-03 khách Nhóm 04 -06 khách Nhóm 07  khách trở lên 

859.000 đ/khách 790.000 đ/khách 539.000 đ/khách 
 
Bao gồm: 
 

ü Vận chuyển: xe chất lượng cao 
ü Ăn uống: 01 bữa tại nhà hàng Whitesand Dốc Lêt 
ü Tham quan: Whitesand Dốc Lết, Đảo khỉ, cơ sở Trầm Hương 
ü HDV tiếng Việt phục theo chương trình 
ü Nước suối, khăn lạnh  
ü Bảo hiểm du lịch 

 
Không bao gồm: 

ü Chi phí các trò chơi bên trong KDL Suối Hoa Lan, Đảo Khỉ 
ü Chi phí cá nhân 
ü Các chi phí khác không được nêu trong chương trình 


