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Những điểm nổi bật: 



 Bay hãng hàng không 5* Emirates Airline (EK) 

 Khách sạn tiêu chuẩn 5 sao 

 Tặng 1 bữa buffet tại khách sạn 5 sao 

 Visa đơn giản chỉ hình + hộ chiếu 
 Đảo Cọ Palm Jumeirah 
 Chụp ảnh tại khách sạn 8* Emirates Palace 

 Đi xe đặc chủng Land Cruiser chạy trên sa mạc Safari 

 Tham quan vườn hoa nhân tạo nổi tiếng Thế Giới 

DUBAI - ABU DHABI 
HÒN NGỌC TRUNG ĐÔNG
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NGÀY 01: TP.HỒ CHÍ MINH – DUBAI 

 

Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất lúc 20h30 để làm thủ tục khởi hành đi Dubai trên chuyến bay 

của hãng hàng không 5 sao Emirates  EK393 SGN DXB 23:55 04:00 
 

Nghỉ đêm trên máy bay. Trên chuyến bay, Quý Khách có thể sử dụng các dịch vụ 5 sao như: rượu, cocktail, 

các loại nước ngọt hoàn toàn miễn phí. 

 

NGÀY 02: DUBAI – ĐẢO CỌ PALM JUMEIRAH     (Ăn sáng/trưa/tối) 
 

Đến sân bay quốc tế Dubai, xe và HDV đón và đưa đoàn đi ăn sáng. Sau đó khởi hành tham quan thành phố 

Dubai hiện đại: 

 Ngắm nhìn toàn cảnh Đảo Cọ Palm Jumeirah từ tàu điện trên cao monorail - hòn đảo nhân tạo với 

nhiều biệt thự phong cách hiện đại và những điểm tham quan nổi tiếng, là biểu tượng của Dubai giàu 

có. Nơi vợ chồng danh thủ bóng đá lừng danh David Beckham chọn làm nơi nghỉ ngơi và có biệt thự 

nghỉ dưỡng biệt lập tại đây. 

 Đoàn chụp hình trước Khách sạn 7 sao nổi tiếng Thế giới Burj Al Arab – ngọn tháp của Ả Rập cao 

321m. Đây là một trong những khách sạn bậc nhất Thế giới, có hình thuyền buồm Ả Rập, là biểu 

tượng cho sự đô thị hoá của Dubai và nằm trên một hòn đảo nhân tạo cách đất liền 280m 

 Phố đi bộ Marina Walk bên bờ vịnh Jumeirah xinh đẹp với bên du thuyền xa hoa và những toà nhà 

chọc trời soi bóng bên bờ kênh xanh mát 

 

Dùng cơm trưa tại nhà hàng. Đoàn di chuyển về khách sạn 5 sao tiêu chuẩn quốc tế tại trung tâm thành 

phố nhận phòng nghỉ ngơi.  

 

Buổi chiều, xe đưa đoàn đi tham quan những công trình kiến trúc vĩ đại nhất tại Dubai như: 

 

 Chụp hình bên ngoài Bảo Tàng Tương Lai– công trình được mệnh danh là “kiến trúc đẹp nhất trên 

trái đất” 

 Quý khách tham quan Vườn Hoa Nhân Tạo ngoài trời lớn nhất Thế Giới với những kỉ lục và giải 

thưởng danh giá, tại đây hàng năm vào mùa đẹp nhất sẽ triển lãm mô hình thật chiếc máy bay Airbus 

A380 hai tầng kích thước tỉ lệ 1:1 với máy bay thật và được kết hoa toàn bộ trên tạo hình (đã bao gồm 

vé tham quan vườn hoa). 

 

Ăn tối tại nhà hàng địa phương với món ăn châu Á. Quý khách về lại khách sạn nghỉ ngơi hoặc tự do khám 

phá down town Dubai tráng lệ về đêm.  

 

NGÀY 03 – CITY TOUR – SA MẠC SAFARI      (Ăn sáng/trưa/tối)  

 

Ăn sáng tại khách sạn với thực đơn buffet quốc tế. Quý khách ngược dòng lịch sử tham quan Thành Phố 

Dubai cổ: 

 Khu phố cổ Al Fahidi: lưu giữ những giá trị di sản truyền thống. Tái hiện nơi ở của người Ả Rập cổ 

xưa. Nơi đây du khách được chiêm ngưỡng quán cafe Starbuck bên bờ kênh theo phong cách Ả Rập 

và là nơi check-incuar hàng triệu tín đồ Starbuck trên thế giới. 

 Qua kênh Dubai bằng thuyền gỗ truyền thống, Abra water taxi, ngắm nhìn cảnh vật hai bên bờ sông 

yên bình và xinh đẹp. 

 Tham quan khu chợ cổ Spice Souk (Chợ Gia Vị) và Gold Souk (Chợ Vàng), quý khách sẽ thỏa sức 

ngắm nhìn, lựa chọn và tìm mua cho mình hoặc người thân những món đồ, quà lưu niệm và các món 

hàng truyền thống của người Ả Rập. Từ với đủ các loại gia vị đặc trưng của sứ sở Ba Tư, các loại 

hương liệu, thảo dược quý hiếm, được bày bán và trưng bày theo phong cách của các đoàn thương 
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buôn từ cổ xưa, đến cảm tưởng như tất cả của cải và châu báu trên thế giới đều tập trung về nơi đây 

với những áo choàng vàng khối, đá quý, và các loại nữ trang… cho thấy sự phồn thịnh và giàu có của 

một vương quốc bước ra từ cổ tích. 

 Trung tâm thương mại truyền thống Hamadan Galery, nơi trưng bày và bán các sản phẩm thảm 

thủ công đặc trưng của nền văn hoá Ả Rập tinh xảo và độc đáo. 

 

Ăn trưa tại nhà hàng 5 sao, nơi duy nhất tại Dubai được cấp phép phục vụ món thịt heo và cùng các món ăn 

đa dạng hợp khẩu vị. Sau đó về khách sạn nghỉ ngơi.  

 

Buổi chiều xe chuyên dụng Land Cruiser đón khách tại khách sạn, khởi hành cho chuyến đi khám phá sa 

mạc đầy kịch tính và đam mê. 

 Tận hưởng cảm giác mạnh đua xe Land Cruiser chinh phục cồn cát với tốc độ "chóng mặt" để băng 

qua những đụn cát sa mạc. Bạn sẽ có những trải nghiệm thật thú vị như: Ghi lại cảnh hoàng hôn sa 

mạc rực rỡ khó quên, thử các hình xăm trên tay hoặc chân với các hoa văn độc đáo Henna, khoác 

lên mình bộ trang phục truyền thống… Đặc biệt là cưỡi lạc đà trên sa mạc. 

 Quý khách thưởng thức bữa tối buffer Ả Rập cùng trà, nước ngọt. Và đắm chìm trong không gian 

âm nhạc, những vũ điệu uyển chuyển của điệu múa bụng - Belly Dances trong đêm sa mạc huyền bí 

trên nền nhạc Ả Rập truyền thống. 

 

Sau bữa tối, quý khách về lại khách sạn nghỉ ngơi. 

 

NGÀY 04: KHÁM PHÁ ABU DHABI       (Ăn sáng/trưa/tối) 
 

Đoàn dùng điểm tâm sáng tại khách sạn, sau đó khởi hành đến với Abu Dhabi - Đây là tiểu vương quốc lớn 

nhất, thịnh vượng nhất và đông dân nhất trong 7 Tiểu Vương Quốc Arab Thống Nhất (UAE). Abu Dhabi và 

Thủ Đô cùng tên bao gồm sa mạc, bờ biển và những đô thị hiện đại nhưng vẫn giữ được nét văn hoá truyền 

thống. Nằm về phía đông bắc của Vịnh Ba Tư trong bán đảo Ả Rập, Abu Dhabi như một viên ngọc tỏa sáng 

giữa sa mạc mênh mông Tây Á.  

 Đại Thánh Đường Hồi Giáo Sheikh Zayed (Grand Mosque) không chỉ là một kiệt tác kiến trúc với 

bốn ngọn tháp cao 107m mà còn là một trong những thánh đường Hồi giáo lớn nhất thế giới có thể đón 

40.000 tín đồ hành lễ cùng lúc.  Thánh Đường được bao quanh bởi 82 mái vòm được mạ vàng 24 carat 

có bảy kích cỡ khác nhau, 1.000 cây cột bằng đá cẩm thạch trắng cùng hàng ngàn loại đá hiếm và đá 

bán quý trang trí đã giúp mọi nơi trong thánh đường luôn phát ra ánh sáng lấp lánh. Thánh đường cũng 

là nơi tập trung nhiều nhất các kỷ lục của thế giới như: tấm thảm Ba Tư huyền thoại lớn nhất thế giới, 

những chum đèn pha lê dát vàng lớn nhất thế giới… Hoà mình vào không khí trang nghiêm, lời kinh 

cầu nguyện vang khắp thánh đường để hiểu thêm về đạo Hồi và thánh địa trang nghiêm của giáo dân 

bản xứ. 

 Tham quan Dinh Tổng Thống Qars Al Waltan - công trình vĩ đại và hoành tráng – nơi lưu trú và làm 

việc của Tổng Thống UAE cũng là nơi tiếp đón các nguyên thủ Thế Giới. 

 Tham quan, chụp ảnh bên ngoài một trong những khách sạn xa hoa nhất thế giới Emirates Palace. 

Thưởng thức cà phê và bánh ngọt phủ vàng tại đây và tận hưởng cảm giác vương giả (Chi phí tự 

túc). 

 

Ăn trưa tại nhà hàng địa phương – buffet quốc tế khách sạn 4*. Sau khi ăn trưa đoàn trở về Dubai chiêm 

ngưỡng:  

 Tháp Burj Khalifa: Tòa nhà cao nhất thế giới với 164 tầng, cao kỷ lục 828m. Và trải nghiệm chụp 

ảnh từ Sky View. 

 Dubai Mall - khánh thành năm 2008 trên diện tích 495.000m2, Dubai Mall có hơn 1.200 cửa hàng, 

bày bán gần như tất cả các loại sản phẩm. Nơi này còn được trang bị một phòng chiếu phim 22 màn 

hình, mô phỏng khu mua sắm Regent Street (London), một sân trượt băng tiêu chuẩn Olympic và rất 

nhiều tiện ích khác nữa và hiện là trung tâm mua sắm đông đúc nhất thế giới 
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 Tham quan Thuỷ Cung Lớn Nhất Thế Giới với hệ thuỷ sinh vật phong phú (chi phí tự túc). 

 Thưởng thức Chương trình nhạc nước đặc sắc tại Water Fountain - đài phun nước lớn nhất Thế 

Giới, được xây dựng tại hồ Burj Dubai. Đài phun dài 90m, được trang bị 6.000 đèn chiếu sáng và 25 

máy chiếu màu sắc giúp tạo nên những màn trình diễn tuyệt vời. 

 

Đoàn dùng cơm tối tại nhà hàng địa phương hoặc tự do mua sắm ở Dubai Mall.  

 

NGÀY 05: DUBAI – TP.HỒ CHÍ MINH       (Ăn sáng) 
 

Đoàn làm thủ tục trả phòng khách sạn sớm. Xe đưa đoàn ra sân bay đón chuyến bay trở về Việt Nam với bữa 

sáng được đóng gói cẩn thận. Làm thủ tục đón chuyến bay về lại Hồ Chí Minh, trên chuyến  EK392 DXB 

SGN 09:30 20:00 

Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, trưởng đoàn chia tay đoàn và hẹn gặp lại quý khách.  

Chú ý : Thứ tự chương trình có thể thay đổi theo sự sắp xếp của CTY để phù hợp với tình hình thực tế 

nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan đã nêu trong chương trình. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

GIÁ TOUR BAO GỒM: 

1. Vé máy bay khứ hồi của hãng hàng không 5 sao Emirates. 

2. Hành lý 25kg ký gửi + 7kg xách tay. 

3. Visa du lịch: nhập cảnh 1 lần, hồ sợ nộp sau khi cọc tour phụ thuộc vào sự phê duyệt visa của cơ quan 

xuất nhập cảnh Dubai. 

4. 03 đêm khách sạn tại Dubai, 2 khách/phòng, khách lẻ ghép phòng, đã bao gồm ăn sáng và các loại 

thuế phí. 

5. Xe du lịch 35 – 50 chỗ và nước suối tiêu chuẩn 2 chai 500ml/người/ngày trong suốt hành trình. 

6. Các bữa ăn theo chương trình tại các nhà hàng châu Á – set menu và buffet, buffet Quốc Tế trong 

khách sạn 4*, 1 bữa buffet khách sạn 5*. 

7. Vé sa mạc Safari (leo đồi cát, hút shisha, thưởng thức múa bụng, trà và cà phê Ả Rập, vẽ henna, tiệc 

nướng BBQ và quý khách có thể mua đồ uống có cồn…), 6 người/xe.  

8. Vé tham quan: Vé tàu điện monorail, Dinh Tổng Thống, vườn hoa nhân tạo, Sky View và các 

điểm tham quan đề cập trong chương trình. 
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9. Hướng dẫn viên tiếng Việt hỗ trợ đoàn trong suốt hành trình tham quan.  

10. Các loại thuế phí tại Dubai. 

11. Bảo hiểm du lịch. 

12. Quà tặng du lịch. 

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

1. Tiền tip cho lái xe và hướng dẫn viên: 7USD/khách/ngày trong 5 ngày 

2. Các chi phí cá nhân khác ngoài chương trình 

3. Visa tái nhập vào Viẹt Nam đối với người mang quốc tịch nước ngoài. 

 

GIÁ TOUR TRẺ EM: 

1. Khách trẻ em dưới 2 tuổi: 7.700.000 VNĐ 

2. Khách trẻ em 2 - 11 tuổi ngủ chung giường bố mẹ: 23.500.000 VNĐ  

3. Khách trẻ em 2 - 11 tuổi ngủ giường riêng: 100% giá người lớn 

 

HỒ SƠ XIN VISA: 

1. Hộ chiếu còn hạn ít nhất 6 tháng, scan màu rõ nét  

2. Ảnh nền trắng 4*6 

 

GIÁ DỊCH VỤ LẺ KHÔNG BAO GỒM TRONG CHƯƠNG TRÌNH: 

1. Tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa: US$75/người  

2. Du thuyền ngắm Vịnh Ba Tư: US$90/người 

3. Thuỷ cung Aquarium trong Dubai Mall: US$35/người 

4. Công viên tuyết Ski Dubai: US$75/người 

5. Café và bánh phủ vàng tại khách sạn 8 sao US$70/người 

 

ĐIỀU KIỆN HOÀN/HỦY: 

1. Ngay sau khi đăng kí tour, khách cọc 10.000.0000 VND phí giữ chỗ, phí này sẽ được trừ vào tổng giá 

tour, phần còn lại thanh toán khi công ty thông báo khách có visa. 

2. Hủy tour sau khi đăng ký khách bị phạt 30% tiền cọc (+ phí visa nếu có). 

3. Hủy tour trước 10 ngày khách bị phạt 50% tổng giá tour (+ phí visa nếu có). 

4. Hủy tour trước 3 ngày khách bị phạt 100% tổng giá tour. 

5. Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty bằng văn bản hoặc email, tin nhắn điện 

thoại và phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ qua điện thoại không được chấp nhận. 

6. Thời gian hủy tour được tính theo ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các ngày Lễ Tết. 
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7. Trường hợp quý khách bị từ chối không cấp visa từ Lãnh Sự Quán: Công ty sẽ hoàn trả lại tiền 

tour sau khi trừ 4.500.000 VND (phí visa + phí hoàn vé máy bay). Quý khách có thể nộp lại visa 

khẩn: 2.400.000 VNĐ/ khách nếu bị từ chối cấp visa lần 1 

8. Trường hợp khách đã có visa hoặc có quốc tịch các nước tiên tiến (theo danh sách miễn visa của UAE) 

sẽ được trừ lại 1.500.000 VNĐ 

 

LƯU Ý: 

1. Yêu cầu nhập cảnh của Dubai từ 26/02/2022: ngoài hộ chiếu và visa còn hạn, quý khách phải xuất 

trình một trong các giấy tờ sau:  

- Chứng nhận đã tiêm đủ vacxin do cơ quan y tế có thẩm quyền cấp (có mã QR hoặc song 

ngữ tiếng Anh).  

- Kết quả xét nghiệm Covid-19 bằng phương pháp RT-PCR trước khi nhập cảnh ít nhất 

48h có mã QR trong trường hợp quý khách không có chứng nhận tiêm chủng Vaccine 

bằng app hoặc giấy tờ hợp lệ.  

2. Chứng nhận y tế của cơ quan y tế có thẩm quyền xác nhận đã bình phục Covid–19 trong vòng 1 

tháng, có mã QR. 

3. Lịch trình có thể thay đổi cho phù hợp với lịch bay và tập quán địa phương tuy nhiên đảm bảo đủ các 

điểm tham quan được đề cập trong chương trình. 

4. Lưu ý về trang phục với khách tham quan:  

- Khi tham quan nhà thờ Hồi giáo Sheikh Zayed: khách nữ mặc quần dài che mắt cá, áo dài tay 

đến cổ tay, không mặc đồ quá ôm, không quá mỏng, khăn quấn che tóc; khách nam mặc quần 

áo dài tay. 

- Khi tham quan khách sạn Emirates Palace: trang phục lịch sự, không mặc quần ngắn, áo ba lỗ, 

đi dép lê. 

5. Tất cả khách hàng tham gia tour đều phải có đầy đủ hộ chiếu và giấy tờ tùy thân khi xuất cảnh. 

6. Trong những trường hợp khách quan như : khủng bố, thiên tai, dịch bệnh,…hoặc do có sự cố, có sự 

thay đổi lịch trình của các phương tiện vận chuyển công cộng như : máy bay, tàu hỏa…thì Công Ty sẽ 

giữ quyền thay đổi lộ trình bất cứ lúc nào vì sự thuận tiện, an toàn cho khách hàng và sẽ không chịu 

trách nhiệm bồi thường những thiệt hại phát sinh. 

7. Khi vé máy bay đã xuất, quý khách có nhu cầu thay đổi tên khách hàng. Công ty sẽ kiểm tra vé máy 

bay mới và thu theo số tiền vé máy bay mới. 

8. Do các chuyến bay phụ thuộc vào các hãng hàng không nên trong một số trường hợp giờ bay có thể 

thay đổi mà không được thông báo trước. 

9. Do tính chất là đoàn ghép khách lẻ, du lịch Vietnam Tourist sẽ có trách nhiệm nhận khách cho đủ 

đoàn (15 khách người lớn trở lên) thì đoàn sẽ khởi hành đúng lịch trình. Nếu số lượng đoàn dưới 15 
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khách, cty sẽ có trách nhiệm thông báo cho khách trước ngày khởi hành 4 ngày và sẽ thỏa thuận lại 

ngày khởi hành mới, hoặc hoàn trả lại toàn bộ số tiền khách đã đăng ký trước đó. 

10. Đối với khách hàng từ 70 tuổi đến 85 tuổi, gia đình và quý khách phải cam kết đảm bảo tình trạng sức 

khỏe với Công Ty chúng tôi trước khi tham gia tour. Nếu có bất cứ sự cố nào xảy ra trên tour, Công 

Ty Vietnam Tourist sẽ không chịu trách nhiệm dưới mọi tình huống và không nhận mua bảo hiểm 

dành cho khách từ 70 tuổi trở lên. 

11. Trường hợp quý khách bị từ trói xuất cảnh hay nhập cảnh vì lý do cá nhân. Vietnam Tourist sẽ không 

chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour. 

12. Quý khách không được tách đoàn trong suốt chuyến tham quan. Không giải quyết cho bất kì lí do thăm 

thân, kinh doanh…để tách đoàn. 

13. Quý khách mang THẺ XANH (PERMANENT RESIDENT), ALIEN’S PA SSPORT, TRAVEL 

DOCUMENT v.v… khi đăng ký tour không trình báo, khi không xuất cảnh được, Công Ty Vietnam 

Tourist hoàn toàn không chịu trách nhiệm và không hoàn trả tiền tour. 

14. Quý khách dưới 18 tuổi phải có Bố Mẹ hoặc người nhà trên 18 tuổi đi cùng. Trường hợp đi với người 

nhà phải nộp kèm giấy ủy quyền được chính quyền địa phương xác nhận (do Bố Mẹ ủy quyền dắt đi 

tour). 

 

CHÚC QUÝ KHÁCH CÓ MỘT CHUYẾN THAM QUAN THẬT THÚ VỊ & VUI VẺ 


