
 
 

 

DUBAI – ABU DHABI 
Code: VL.DBS06EK.DXB    Thời gian: 06 Ngày 05 Đêm 
Hàng Không: Emirate 5*    Khởi hành: Theo lịch khởi hành 2022 

 
Các tiểu vương quốc Arập thống nhất là một quốc gia quân chủ chuyên chế nằm ở Tây Á gọi chung là UAE bao 
gồm 7 tiểu vương quốc là Dubai, Abu Dhabi, Ajman, Fujairah, Ras Al-Khaimah, Sharjah va Umm Al-Quwain. UAE 
được biết đến là đất nước đạo hồi quyền lực và giàu có nhất trên thế giới với trữ lượng dầu mỏ chiếm đến 31% 
trên toàn thế giới. Trong đó Dubai và Abu Dhabi là 2 tiểu vương quốc giàu có và phát triển nhất. Hành trình 
khám phá 2 tiểu vương quốc của UAE sẽ đưa quý khách đến với vùng đất của những toà nhà sa hoa, cao nhất 
thế giới, những Thánh Đường nguy nga, tráng lệ hay trải nghiệm cảm giác mát lạnh trên sa mạc Safari khi chiều 
xuống … 
 
ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT  

 Tour xe tốc đô ̣cao trên sa mac̣ và cùng thưởng thức hút Shisha 

 Thưởng thức tiệc buffet đồ nướng cùng chương triǹh múa buṇg Belly dance đăc̣ sắc. 

 Cơ hội mua vàng và kim cương nhân mùa sale-off tại đất nước hoàn toàn miễn thuế. 

 Tham quan Đại Thánh Đường Hồi Giáo Sheikh Zayed – Thánh đường lớn thứ hai thế giới của người Đạo 

Hồi. 

 Trải nghiệm các phương tiện đặc sắc: taxi nước, tàu điện trên cao ngắm đảo cọ Palm Jumeirah 

 Xem chương triǹh nhac̣ nước vô cùng ấn tươṇg bên tòa tháp lớn nhất thế giới Burj Khalifa. 

 Trải nghiệm hàng không 5* tiêu chuẩn nhiều năm liền được công nhận là Hãng Hàng Không tốt nhất thế 

giới. 

 
 
 

 

NGÀY 01: HÀ NỘI – DUBAI   

19h00: HDV đón khách tại điểm hẹn, khởi hành đi sân bay Nội Bài đáp chuyê ́n bay đi Dubai. 

Dubai: Vừa là thành phố, cũng là 1 trong 7 tiểu vương quốc Arap Thống Nhất. Dubai là tiểu vương 

quốc có số dân và diện tích lớn nhất của UAE. Cùng với Abu Dhabi, Dubai là 1 trong 2 tiểu vương 

quốc có quyền phủ quyết những vấn đề quốc gia. 

 

NGÀY 02: DUBAI                                                                                                                  (Ăn Sáng, Trưa, To ́ i) 

04h05: Đoàn hạ cánh tại sân bay Dubai. Xê và hdv đón đoàn với nước trái cây và chà là. 

 



 
 

07h00: Sau bữa sáng, đoàn thăm quan thành phố: 

 Taxi nước qua vịnh Dubai – Water Abra: Phương tiện đi 

lại truyền thống của người Ả Rập, Ngắm khu Bastakya với 

những tòa nhà cổ mang đậm nét kiến trúc đặc trưng của 

người Ả Rập. 

 Chợ gia vị (Spicy Souk): Nơi đây có hàng trăm loại gia vị và 

tinh dầu, quý khách có thể mua các món quà lưu niệm mang 

biểu tượng Dubai. 

 Chợ Vàng (Gold Souk): Đây là khu buôn bán vàng nổi tiếng 

của Dubai. Không chỉ có vàng mà ở đây còn bán cả bạch kim, 

kim cương. Chính phủ quản lý rất chặt chẽ chất lượng ở đây. 

Qúy khách có thể mua trang sức ở đây mà ko sợ bị hàng kém 

chất lượng 

 Bảo Tàng Dubai: đoàn thăm quan nếu bảo tàng mở cửa  

 
Taxi nước ở Vịnh Dubai 

 
Chợ vàng Dubai 

Chiều: Sau khi ăn trưa, đoàn tự do mua sắm tại Mall of Emirates: Một trong những trung tâm 

thương mại mua sắm lớn nhất UAE. Qúy khách tham gia các trò chơi trong công viên tuyết trong 

nhà lớn nhất thế giới Ski Dubai (chi phí tự túc) hay thỏa sức mua sắm với hàng ngàn thương hiệu 

nổi tiếng. 

Tối: Đoàn ăn tối tại nhà hàng. Nghỉ đêm tại khách sạn 4* tại Dubai 

NGÀY 03: DUBAI – ABU DHABI                                                                                     (Ăn Sáng, Trưa, To ́ i) 

Sáng: Sau bữa sáng, đoàn khởi hành đi Abu Dhabi (~150km ~2h xê chạy). 

Abu Dhabi: Thủ đô của các tiêu Vương quốc Ả Rập thống nhất, toạ lạc bên bờ vịnh Ba Tư. Abu Dhabi 

là tiểu vương quốc thịnh vượng nhất UAE, là nơi nghỉ dưỡng của các hoàng thân, giới tỷ phú cũng 

như các ngôi sao điện ảnh nổi tiếng trên thế giới. 

Đến Abu Dhabi, quý khách thăm quan các điểm: 

 Đảo Yas: Với Công Viên Fêrrari World (bên ngoài). 

 Yas Mall: Tự do mua sắm. 

 Chợ chà là: Chà là được coi là nông sản phổ biến nhất của 

vùng Trung Đông. 

 
Làng di sản Heritage Abu Dhabi 



 
 

 Làng di sản Heritage: Địa điểm giới thiệu về lịch sử, văn hóa 

truyền thống cổ xưa những năm 1950 – 1960. 

 
Thánh đường Sheikh Zayed 

Chiều: Sau bữa trưa, đoàn tiếp tục tham quan: 

 Thánh đường Sheikh Zayed – Thánh đường hồi giáo 

lớn nhất thế giới, niềm tự hào của hàng triệu tín đồ Hồi 

giáo và của người dân các Tiểu Vương quốc Ả rập. 

 Khách sạn Emirates Palace – khách sạn nguy nga 

tráng lệ như một cung điện với tổng diện tích phòng ở 

lên đến 85,000m2 và 1.3km bờ biển riêng biệt. Đoàn 

thưởng thức tiệc trà tại khách sạn Emirates với 

bánh phủ vàng (chi phí tự túc). 

Tối: Sau bữa tối, đoàn quay trở lại Dubai, nghỉ đêm tại khách sạn. 

NGÀY 04: DUBAI – SA MẠC SAFARI                                                                               (Ăn Sáng, Trưa, 
To ́ i) 
 

 

Sáng: Sau bữa sáng, đoàn bắt đầu hành 

trình thăm quan và khám phá thành 

phố sa hoa bậc nhất thế giới của các 

tiểu vương quốc Ả Rập Thống Nhất: 

 

 

 Khách sạn 7 sao hình cánh buồm tráng lệ Burj Al Arab (cao 321m, với kiến trúc Đông – 

Tây kết hợp, nội thất sang trọng với 8.000 m2 dát vàng lá 22 cara và 24.000 m2 lát 30 loại đá 

cẩm thạch các loại (chụp ảnh bên ngoài). 

 

Palm Jumeirah (Đảo Cọ) bằng Xe Monorail – với các công trình kiến trúc, các toà nhà cao 

nổi tiếng thế giới.  

 Khách sạn 5 sao Atlantis với nét kiến trúc độc đáo của Ả Rập. 

 Tham quan bên ngoài Bảo Tàng Tương Lai mới khánh thành và đón khách từ ngày 

22/2/2022  



 
 

 
Sa mặc Safari 

Chiều: Qúy khách khám phá Tour Sa Mạc Safari:  

 Đoàn tham gia cuộc dạo chơi đua xê tốc độ trên các 

cồn cát vàng của Sa Mạc Safari để cảm nhận sự thú vị 

và ấn tượng. 

 Trở về trại cưỡi lạc đà, hút Shisha, vẽ Hênna, hay 

khoác lên mình những bộ trang phục truyền thống 

để chụp ảnh lưu niệm. 

 Bữa tối BBQ tại sa mạc được phụ vụ thêo phong cách 

thổ dân cùng trà và nước ngọt.   

 Đắm mình trong âm nhạc và vũ điệu cuồng nhiệt của 

các vũ công Bêlly Dancê trong đêm sa mạc huyền bí. 

Tối: Nghỉ đêm tại khách sạn 4* tại Dubai. 
 

NGÀY 05: DUBAI – HÀ NỘI                                                                                                 (Ăn Sáng, Trưa, To ́ i) 

Sáng: Ăn sáng tại khách sạn, đoàn tham quan thành phố Dubai:  

 Vườn hoa Miracle: Vườn hoa nhân tạo lớn nhất thế giới với các tạo hình vô cùng độc đáo. (chi 

phí tự túc, vườn hoa sẽ mở cửa tháng 11- tháng 4 )  

 Khu phố đi bộ Marna Waking với những bến du thuyền sa hoa bậc nhất tại Dubai. 

 Souk Madinat Jumeriah: khu mua sắm vên biển đẹp như tranh vẽ , được mệnh danh là “ Vênicê 

thu nhỏ “ của Dubai nhờ nhừng con kênh thu nhỏ bao quanh khu. Đến đây quý khách sẽ có những 

bức ảnh vô cùng đẹp và ấn tượng mang về. 

 
Burj Khalifa 

Chiều: Sau bữa trưa, đoàn thăm quan: 

 Trung tâm đồ da: Qúy khách thăm quan và xêm biểu 

diễn thời trang vô cùng độc đáo. 

 Tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa: tháp cao 

828m và là công trình đạt vô số kỷ lục Guinêss, lên đài 

quan sát ngắm toàn cảnh thành phố Dubai (không bao 

gồm vé lên tháp), tự do mua sắm tại Dubai Mall. 

Tối: Sau bữa tối, đoàn khởi hành ra sân bay, đáp chuyến bay về Hà Nội lúc 03h30 ngày hôm sau. 

NGÀY 06: ABU DHABI – HÀ NỘI 



 
 

13h15: Đoàn hạ cánh tại sân bay Nội Bài, xê đón đoàn đưa về trung tâm TP Hà Nội, kết thúc 

chuyến đi, hẹn gặp lại quý khách trong những hành trình sau. 
 
 
 
 
 
 

GIÁ TOUR TRỌN GÓI: VND/KHÁCH 
(Giá áp dụng cho đoàn ghép khách lẻ) 

 

NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ TOUR PHÒNG ĐƠN 

Tháng 9: 22/09 25.900.000 110$ 

Tháng 10: 06/10 27.900.000 120$ 

Tháng 11: 02, 08/11 27.900.000 120$ 

 
 

CHÍNH SÁCH GIÁ TRẺ EM:  

 Trẻ êm dưới 02 tuổi:  20 % giá tour (ngủ chung giường với cha mẹ) 
 Trẻ êm từ 2 đến dưới 11 tuổi: 90 % giá tour (ngủ chung gường với cha mẹ) 
 Trẻ êm trên 12 tuổi:  Gía tour như người lớn 

 
  

GIÁ TOUR BAO GỒM:  
 Vé máy bay khứ hồi HÀ NỘI –DUBAI – HÀ NỘI của hàng không 5* Emirates Airway. 

 Hành lý ký gửi 30Kg + 7Kg xách tay 

 Xe ôtô du lịch chất lượng cao vận chuyển theo chương trình. 

 3 đêm khách sạn 4* tại Dubai bao gồm ăn sáng.  

 Các bữa ăn trưa và ăn tối tại nhà hàng địa phương.  

 HDV địa phương nói tiếng Anh, HDV tiếng Việt trọn tuyến cho đoàn từ 15 người trở lên. 

 Night Safari: đua xe và bữa ăn tối buffet đồ nướng tại sa mạc, thưởng thức múa bụng Belly Dance. 

 Đảo cọ - Quần đảo Palm Jumeirah - Trải nghiệm Monorail. 

 1 chai nước suối/ 01 ngày/01 người. 

 Phí Visa và thuế du lịch, thủ tục làm nhập cảnh Dubai. 

 Bảo hiểm du lich quốc tế. 

 Phí test PCR tại Việt Nam, nếu Quý khách tự túc, Công ty hoàn lại phí 200.000/ người  
 

 
GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:  

 Ngủ phòng đơn. 

 Đồ quá cước. 

 Phí visa tái nhập Việt Nam cho khách quốc tịch nước ngoài. 

 Các chi phí cá nhân: điện thoại, bia, nước ngọt, giặt là… và các chi phí cá nhân khác. 

 Xe vận chuyển ngoài chương trình. 

 Thuế VAT. 

 Tiền Tip cho HDV và tài xế điạ phương 08$/khách/ngày x 6 ngày = 48$ cả hành trình 
 

 

GHI CHÚ 
 Lê ̣  phi ́visa, phi ́dic̣h thua ̣ t ho ̀  sơ, bảo hiểm và thư mời 100USD sẽ không được hoàn lại trong trường hợp quý 

khách bi ̣Đại sứ quán từ cho ́ i ca ́p visa vi ̀ba ́t kỳ lý do nào. 



 
 

 Thứ tự các điê ̉m thăm quan có thê ̉  bi ̣thay đo ̉ i đê ̀  phù hợp với tình hiǹh thực tê ́  nhưng va ̃n đảm bảo đủ điê ̉m 

thăm quan. Nê ́u vi ̀lý do thời tiê ́t, thiên thai hay những lý do ba ́t khả kháng nào mà không thực hiê ̣n được chương 

triǹh thăm quan, Công ty sễ phải ca ́t bỏ chương triǹh và hoàn lại tiê ̀n vế tha ́ng cảnh của điê ̉m ca ́t bỏ (nê ́u có) 

cho quý khách. 

 Giá không áp dụng cho đoàn đi vào mùa cao điê ̉m, lê ̃  ho ̣ i, ho ̣ i chợ … 

 Công ty có quyê ̀n gom khách từ nhiê ̀u công ty khác nhau đê ̉  khởi hành thêo đúng thỏa thua ̣n. 
 

THỦ TỤC ĐĂNG KÝ VÀ THANH TOÁN: 

 Vui lòng kiểm tra kỹ visa nhập cảnh, hộ chiếu và những giấy tờ tùy thân khác cần phải còn hạn ít nhất 

6 tháng. 

 Khi đăng ký, đặt cọc 50%. Thanh toán bằng VND (Tỷ giá tại thời điểm đóng phí và được tính theo tỷ 

giá thị trường tự do). Thanh toán phần còn lại 10 ngày trước ngày xuất phát. Nếu trước 10 ngày trước 

ngày xuất phát không thanh toán, Công ty có quyền hủy bỏ chỗ đã đặt, áp dụng chính sách Huỷ & Hoàn 

Trả.  

 Khi 1 khách lẻ, chúng tôi thu thêm phí phòng riêng. Công ty sẽ hoàn trả lại phí khách lẻ nếu quý khách 

đồng ý ghép phòng và việc ghép phòng thành công (nê ́u có) khi du khách hoàn thành chuyê ́n đi.  

 Thanh toán bằng tiền mặt tại văn phòng Công ty hoặc chuyển khoản 

 
 

THỦ TỤC XIN VISA DUBAI: 

 Bản scan trang 2 – 3 của hộ chiếu còn hạn 6 tháng 

 Scan ảnh thẻ 4x6 nền trắng 

 Scan giấy khai sinh đối với khách hàng dưới 18 tuổi 

 Giấy tờ xác nhận đã tiêm đủ 2 mũi vaccine phòng Covid - 19 
 

ĐIE ̀U KHOẢN KHÁC: 

 Trong trường hợp trễ chuyến bay, Công ty ko chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí nào. 

 Hành khách phải chuẩn bị và kiểm tra giấy tờ tùy thân như: hạn sử dụng của hộ chiếu, visa … Nếu 

trường hợp hành khách bị hải quan không cho phép nhập cảnh/xuất cảnh hoặc lý do nào khác, Công 

ty sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khoản phí nào và không hoàn trả số tiền đã tham gia đoàn. 

 Nếu khách có việc riêng yêu cầu tự xuất phát và trở về gia nhập đoàn sau khi giải quyết việc riêng hoặc 

kết thúc đoàn giữa chừng. Công ty sẽ không chịu trách nhiệm mọi chi phí phát sinh. 

 Nếu hành khách bỏ qua những hoạt động tham quan, các bữa ăn, sẽ không được hoàn lại bất kỳ chi 

phí nào. 
 

CHÍNH SÁCH GIÁ TRẺ EM:  

 Trẻ êm dưới 02 tuổi:  20 % giá tour (ngủ chung giường với cha mẹ) 
 Trẻ êm từ 2 đến dưới 11 tuổi: 90 % giá tour (ngủ chung gường với cha mẹ) 
 Trẻ êm trên 12 tuổi:  Gía tour như người lớn 
 

 
 


