
 
 

 

Thời gian:  6 Ngày/5 Đêm 
Phương tiện: Máy bay Emirates 5* 

 

Dubai là thành phố thuộc các tiểu vương Ả Rập quốc thống nhất (UAE), là thành phố lớn nhất, trung 
tâm hành chính, thương mại quan trọng nhất của UAE và toàn Trung Đông. 

Dubai là thành phố đông dân nhất và lớn nhất UEA. Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất là một 
quốc gia liên bang bao gồm bảy tiểu vương quốc: Abu Dhabi, Sharjah, Ajman, Fujairah, Umm Al 
Quwain, Ras Al Khaimah và Dubai. 

Dubai được thành lập vào năm 830 và khi đó chỉ là một làng chài. Vào đầu thế kỷ trước, nó vẫn là 
một thị trấn cảng nhỏ với dân số 10 nghìn người và diện tích 4 km vuông. Nhưng sau đó, vào năm 
1966, dầu mỏ đã được tìm thấy ở đây và cả thế giới biết đến Dubai. Ngày nay thành phố này được 
đưa vào danh sách các thành phố giàu nhất thế giới. 

Dubai bị chia đôi bởi eo biển Creek. Các phần của thành phố được nối với nhau bằng hai cây cầu và 
đường hầm Shindoga. 

Mặc dù Dubai là thành phố lớn nhất nhưng Abu Dhabi mới là thủ đô của đất nước, nhưng lại là một 
tiểu vương quốc tự hào với: 

 Khu nghỉ dưỡng trượt tuyết. Trong tòa nhà của khu nghỉ mát có những công trình tạo tới 30 
tấn tuyết mỗi ngày. Độ dày trung bình của lớp tuyết phủ nằm trên bốn sườn dốc khác nhau là 
nửa mét 

 Tòa nhà cao nhất thế giới. Đây là tòa nhà chọc trời Burj Duyuay, chiều cao của nó là 828m. 
Số tầng hơn 160 

 

 

 



 
 

 

ĐẶC ĐIỂM NỔI BẬT 

 Trải nghiệm ăn BUFFET tại khách sạn 5* sao  
 Chương trình du lịch các tiểu vương quốc trung lập giàu có nhất thế giới 
 Tour xe tốc độ cao trên Sa mạc và cưỡi Lạc đà, ăn Chà là và thưởng thức hút Shisa 
 Chương trình múa bụng Belly dance đặc sắc, múa lửa truyền thống. 
 Thăm quan tòa tháp lớn nhất thế giới Buji Khalifa có thể ngắm toàn cảnh thành 

phố Dubai từ trên cao 
 Xem chương trình nhạc nước vô cùng ấn tượng bên tòa tháp lớn nhất thế giới Burj 

Khalifa. 
 Trải nghiệm tàu cao tốc không người lái Monorail. 
 Tham quan Bảo Tàng Tương Lai. 
 Tặng vé đi tàu trên cao Monorail  
 Tham quan vườn hoa Miracle Garden. 

Hãy cùng chúng tôi khám phá Đất Nước Xa Hoa Bậc Nhất Thê Giới  này nhé ! 

CHƯƠNG TRÌNH THĂM QUAN CHI TIẾT 

   
 
NGÀY 01 :   HÀ NỘI – DUBAI   (NGỦ ĐÊM TRÊN MB) 

20h30: Xe và hướng dẫn đón khách tại điểm hẹn đưa ra sân bay Nội Bài đáp chuyến bay EK lúc 

00h40  đi Dubai.  

1 EK  395  HANDXB KK30  TC 0040 – 0410 Y-G 

Ngủ đêm trên máy bay. 

NGÀY 02 DUBAI  –  KHÁCH SẠN CÁNH BUỒM BURJ AL ARAB   

                                                                                          ( ĂN SÁNG/ TRƯA/ TỐI) 
➢ 04h30: Đoàn làm thủ tục nhập cảnh Dubai. Xe đón đoàn đi ăn sáng Buffet tại khách sạn. 

Sau đó đoàn đi tham quan:  

➢ Bảo Tàng Tương Lai Dubai biểu tượng mới của Dubai, hiện tại được xem là toà nhà “Đẹp nhất 

hành tinh”. (Tham quan khu vực bên ngoài ). 



 
 

 

➢ Taxi nước qua vịnh Dubai – Water Abra : đây là phương tiện đi lại truyền thống của người dân 

Ả Rập, Ngắm khu Bastakiya với những tòa nhà cổ và tháo gió mang đậm nét kiến trúc đặc trưng 

của người Ả Rập ( 5 phút). 

➢ Chợ gia vị (Spicy Souk) : nơi đây có hàng trăm loại gia vị nấu ăn và rất nhiều loại tinh dầu, 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, nên Quý 

khách có thể yên tâm về chất lượng ở đây mà không sợ mua phải hàng giả. 

12h00: Ăn trưa tại nhà hàng địa phương. Sau đó về khách sạn nhận phòng nghỉ ngơi. 

Chiều đoàn tiếp tục tham quan: 

● Tham quan bên ngoài khách sạn 7 sao hình cánh buồm tráng lệ Burj Al Arab (cao 321 m, 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. 

● Quý khách tham quan chụp ảnh khu vực khuôn viên của  Dubai Frame  

Ăn tối tại nhà hàng . Ngủ đêm tại khách sạn 4* tại Dubai 

NGÀY 3: ĐẢO CỌ PALM JUMEIRAH – SA MẠC SAFARI 

                                                                                            (ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI  ) 
07:30 Quý khách ăn sáng tại khách sạn. 

 09:00 Xe đưa đoàn đi tham quan: 

● Tham quan vườn hoa Miracle Gareden – Vườn hoa nhân tạo lớn nhất trên Thế Giới 

● Đi trải nghiệm tàu không người lái Monorail thăm quan khu Palm Jumeirah (Đảo Cọ ) – với 

các công trình kiến trúc, các toà nhà cao nổi tiếng thế giới,  

● Tự do chụp ảnh bên bờ biển Jumeriah, khách sạn 5 sao Atlantis với kiến trúc độc đáo Ả Rập 

● Tham quan cửa hàng lưu niệm địa phương 

● Tham quan khu phố đi bộ trên vịnh Marina Walk. Có thể tham gia option ngoài như Du thuyền 

trên vịnh. 

 Quý khách ăn trưa tại nhà hàng. Về khách sạn nghỉ ngơi. 

15h00: Xe đón đoàn tại khách sạn, bắt đầu khám phá Tour Sa Mạc Safari. 

16h30: Đoàn chính thức bước vào cuộc hành trình khám phá Sa Mạc, tham gia cuộc dạo chơi đua 

xe Landcruiser tốc độ trên các cồn cát vàng của Safari để cảm nhận sự thú vị và ấn tượng. Chụp ảnh 

cảnh hoàng hôn trên Sa mạc. 



 
 

 

Ghi chú: Mỗi xe Landcruiser sẽ chở 6 khách/xe. Quý khách nên chọn nhóm rồi báo cho HDV của xe 

mình và ngồi chờ đến lượt để lên xe. Người già và trẻ em nên đi chung 1 xe yêu cầu tốc độ nhẹ nhàng 
vì chương trình đua xe khá mạo hiểm và dễ bị say xe. 

18h00: Đoàn trở về trại để cưỡi lạc đà chụp ảnh, ăn tối BBQ tại Sa mạc và xem biểu diễn múa bụng 

Belly Dance, hút Shisa, vẽ Henna, ăn chà là… 

Nghỉ đêm tại khách sạn 4* tại Dubai 

NGÀY 4: DU BAI – ABU DHABI                                  (ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI) 

Sau khi ăn sáng, đoàn khởi hành đến với  thủ đô của các Tiểu Vương Quốc Ả Rập – Abu Dhabi. 
Tham quan :  

● Công Viên Ferrari World ( chụp hình bên ngoài ) 

12h00 Xe đưa đoàn đi ăn trưa tại nhà hàng. 
Sau khi ăn trưa, Quý khách di dọc theo Đại Lộ Corniche, tham quan: 

● Chợ Nông Sản Date Market. 

● Làng di sản văn hóa Heritage Village - địa điểm giới thiệu về lịch sử, di sản và các văn hóa 

truyền thống cổ xưa của Abu Dhabi từ những năm 1950 – 1960. 

● Đoàn đi ngang qua Quảng Trường Liên Hiệp (Union Square), được  xem là biểu tượng Di 

Sản của Abu Dhabi. 

● Thánh đường Sheikh Zayed – Thánh đường hồi giáo lớn nhất thế giới. 

Đoàn ăn tối Buffet tại khách sạn 5*.  
Nghỉ đêm tại khách sạn 4* tại Abu Dhabi. 

NGÀY 05 ABU DHABI  - DUBAI                         (ĂN SÁNG/TRƯA/TỐI) 
07h00: Ăn sáng tại khách sạn.Làm thủ tục trả phòng. 

➢ Tham quan và chụp hình bên ngoài Khách sạn Emirates Palace – khách sạn nguy nga tráng lệ 
như một cung điện với 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, Quý khách vui 
lòng báo trước khi đặt tour). 

 Sau đó quay trở lại Dubai, tham quan thành phố Dubai:  

Mua sắm tại Cửa hàng lưu niệm địa phương Heritage Touch. 

Đoàn ăn trưa tại nhà hàng. 

Chiều:  Đoàn tiếp tục tham quan:  

➢ Tòa tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa: tháp cao 828m và là công trình đạt vô số kỷ lục 

Guiness, lên đài quan sát ngắm toàn cảnh thành phố Dubai , mua sắm tại Dubai Mall (Chi phí tự 

túc) 

➢ Tham quan Thủy Cung Lớn Nhất Thế Giới với hệ thủy sinh vật phong  phú. (Bên ngoài) 

Chiêm ngưỡng màn trình diễn nhạc nước hoành tráng tại chân tháp Burj Khalifa. 

Mua sắm tại một trong 2 trung tâm thương mại lớn nhất của UAE – Mall of Emirates và thỏa sức 

mua sắm với hàng ngàn thương hiệu nổi tiếng .   



 
 

 

20h00: Đoàn ăn tối tại nhà hàng. Sau đó xe đưa đoàn ra sân bay quốc tế Dubai. Quý khách có thời 

gian mua sắm tại các cửa hàng miễn thuế trong sân bay. Quý khách đáp chuyến bay: 

2 EK  394  DXBHAN KK30   TC 0330-6 1300-6 Y-G 

NGÀY 06 HÀ NỘI 

13:15 : Đoàn hạ cánh tại sân bay Nội Bài, xe 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 

NGÀY KHỞI HÀNH GIÁ NGƯỜI LỚN GIÁ TRẺ EM 

26/12 (full) 32.900.000 VNĐ 30.500.000 VNĐ 
28/12 TẾT DƯƠNG (full) 35.900.000 VNĐ 32.210.000 VNĐ 

22, 23/1 (M1, M2 Tết) 38.900.000 VNĐ 35.100.000 VNĐ 
24/01/2023 (M3 (full) Tết) 37.900.000 VNĐ 35.100.000 VNĐ 

26/1 (M5 Tết) 33.900.000 VNĐ 30.510.000 VNĐ 
28/1, 29/1 (M7, M8 Tết) 31.900.000 VNĐ 28.600.000 VNĐ 

 

GÍA BAO GỒM: 

 Vé máy bay khứ hồi HÀ NỘI – DUBAI – HÀ NỘI của hàng không 5* Emirates Airway 
 Xe ôtô du lịch chất lượng cao vận chuyển theo chương trình. 
 2 đêm khách sạn 4* tại Dubai,1 đêm khách sạn AbuDhabi bao gồm ăn sáng. (Hệ thống khách 

sạn Novotel, Holiday Inn, Copthorne, Crown Plaza…). 
 Các bữa ăn trưa và ăn tối tại nhà hàng địa phương.  
 Hướng dẫn địa phương nói tiếng Anh, Hướng dẫn viên tiếng Việt trọn tuyến cho đoàn. 
 Chương trình Night Safari với Đua xe và Bữa ăn tối buffet đồ nướng tại Sa mạc thưởng thức 

múa bụng tanoma, Múa lửa… 
 Vé thăm quan vào cổng 01 lần tại các điểm theo hành trình. 
 Vé tàu Monorail không người lái 
 2 chai nước suối/ 01 ngày/01 người. 
 Phí Visa và thủ tục làm nhập cảnh Dubai. 
 Bảo hiểm du lich quốc tế hạn mức 650 triệu. 
 Tham quan vườn hoa Miracale 

GIÁ KHÔNG BAO GỒM: 

 Hộ chiếu còn hạn trên 6 tháng tính từ ngày kết thúc chuyến đi  
 Chi phí cá nhân, hành lý quá cước, điện thoại, giặt ủi, tham quan ngoài chương trình. 
 Phụ thu phòng đơn. 
 Tips cho tài xế địa phương và hướng dẫn viên (48 USD / khách ) 
 Visa tái nhập cho khách nước ngoài  
 Thưởng thức café Băng, vé lên tháp Burj Khalifa. 
 Hoá đơn VAT. 

 

THỦ TỤC VISA  



 
 

 

● Chụp ảnh mặt Hộ chiếu còn hạn 6 tháng gốc 3 tuần trước  ngày khởi hành . 
● Qúy khách nào đã từng đi UAE vui lòng thông báo trước khi đăng kí tour. 
● Trẻ em dưới 18 tuổi chụp ảnh thêm giấy khai sinh. 
● Khách có hộ chiếu mới cung cấp thêm giấy khai sinh hoặc CMND 

Chúc Quý khách một chuyến đi vui vẻ! 
**Trong những trường hợp khách quan như : khủng bố, thiên tai…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. Chương trình tour có thể thay đổi các điểm tham 
quan cho phù hợp với điều kiện thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan trong 
chương trình** 

 

 
 
 


