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HÀ NỘI  (UAE): TP. DUBAI  SA MẠC SAFARI  THỦ ĐÔ ABU DHABI   

( 06 ngày 05 đêm) 

Hàng không: EMIRATE AIRLINES 5*  

(Hàng không Bay thẳng 100%, không hạ cánh kỹ thuật , không transit) 

EK 395 25APR HANDXB HK 25 0040 0525 25APR 

-EK 394 29APR DXBHAN HK 25 0330 1230 29APR 

 Trải nghiệm đường bay mới với Hàng không quốc tế 5* Emirate bay thẳng 

chặng Hà Nội - Dubai (9 tiếng 15 phút) với  dịch vụ hoàn hảo nhất 

 Tận hưởng cuộc sống tại Vương quốc giàu có và xa xỉ nhất thế giới 

 Nghỉ dưỡng tại những khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 4* 

 Chiêm ngưỡng Burj Al Arab - khách sạn 7* đầu tiên của thế giới  

 Tận mắt ngắm nhìn Palm Jumerah- 1 trong 3 đảo cọ nhân tạo chỉ có ở Dubai, 

được coi là kì quan thứ 8 của thế giới 

 Lên tầng 142 của Tòa tháp Burj Khalifa cao nhất thế giới (828m) ngắm toàn 

cảnh thành phố và xem nhạc nước 

 Phiêu lưu trên Sa mạc với Desert Safari tour, thưởng thức BBQ kiểu Ả Rập 

và xem múa bụng Belly Dance trong đêm sa mạc huyền bí 

 Selfile tại Emirate Palace khách sạn 7* phủ vàng duy nhất trên thế giới và có 

cơ hội thưởng thức bánh phủ vàng. 

 Mua đồ hàng hiệu, vàng và kim cương tại đất nước hoàn toàn miễn thuế 

 Với giá tour hấp dẫn nhất từ trước đến nay 

NGÀY 1 : HÀ NỘI – DUBAI                                                      

19h30 Xe và Hướng dẫn viên của công ty đón quý khách tại Cổng Công Viên 

Thống Nhất – Đường Trần Nhân Tông – Hà Nội lên sân bay Nội Bài. Quý khách 

làm thủ tục đáp chuyến bay đi Dubai EK 389(22h50 – 05h05). Quý khách nghỉ đêm 

trên chuyến bay. 
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NGÀY 2 : DUBAI – CITY TOUR – MALL OF THE EMIRATE                        

05h30 Hướng dẫn viên đón đoàn tại sân bay quốc tế Dubai. 07h30 Đoàn ăn sáng tại 

nhà hàng. 

09h00 Tham quan thành phố Dubai:Khu phố cổ Bastakyah, Cung điện Hoàng Gia 

Palace, Qua kênh Dubai bằng thuyền  gỗ truyền thống. Tham quan chợ gia vị Spice 

Souk, Chợ Vàng Gold Souk 

13h00 Ăn trưa tại nhà hàng địa phương; 14h30 nhận phòng, nghỉ ngơi 

16h00 Tham quan một trong những trung tâm thương mại lớn nhất của UAE – Mall 

of The Emirates và chụp ảnh bên ngoài Công Viên Tuyết trong nhà lớn nhất thế giới 

Ski Dubai, tham gia các trò chơi trong công viên tuyết (chi phí tự túc), và thảo sức 

mua sắm với hàng ngàn thương hiệu nổi tiếng thế giới. Ăn tối tại nhà hàng địa 

phương, trở về khách sạn nghỉ ngơi, tự do khám phám Dubai về đêm. 

 
NGÀY 03 : ĐẢO CỌ PALM JUMEIRAH – SA MẠC SAFARI      

07h30 Ăn sáng Buffet tại khách sạn; 09h00 Lên đường tham quan thành phố Dubai 

hiện đại với những điểm tham quan nổi tiếng , biểu tượng của Dubai giàu có: Đảo 

cọ Palm Jumeirah - ngắm nhìn toàn cảnh từ tàu điện trên cao Monorail. Chụp ảnh 

bên ngoài khách sạn 7 sao – Burj Al Arab hình cánh buồm bên bãi biển jumeirah 

với nắng vàng và cát trắng. Tham quan, mua sắm tại trung tâm thương mại truyền 

thống Antique Museum – Nơi trưng bày và bán các sản phẩm thủ công mỹ nghệ 

tinh xảo và độc đáo với giá cả phải chăng, đặc trưng cho nền văn hóa Ả Rập. 

13h00 Ăn trưa tại nhà hàng địa phương; 15h45 Xe chuyên dụng Land Cruiser đón 

đoàn tại khách sạn, bắt đầu hành trình khám phá sa mạc đặc sắc nhất Dubai: 

https://vietnamtravel.net.vn/
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Tận hưởng cảm giác mạnh đua xe Land Cruiser chinh phục cồn cát. Ghi lại cảnh 

hoàng hôn sa mạc rực rỡ khó quên. Trải nghiệm những thú vui của người bản địa: 

Cưỡi lạc đà, hút shisha, vẽ henna, khoác lên mình bộ trang phục truyền thống… 

Đắm mình trong âm nhạc và vũ điệu ả rập với các vũ công nhiệt tình điêu luyện và 

thưởng thức chương trình múa bụng Belly Dance trong đêm sa mạc huyền bí. 

Thưởng thức đồ ăn buffet Ả Rập phục vụ theo kiểu thổ dân cùng trà, nước ngọt 

(miễn phí); và đồ uống có cồn (Không bao gồm). 

20h30 trở về khách sạn nghỉ ngơi, tự do tham quan Dubai về đêm. 

 
NGÀY 4 : DUBAI – THAM QUAN THỦ ĐÔ ABU DHABI                         

07h00 Ăn sáng Buffet tại khách sạn, sau đó, trả phòng khách sạn 

08h30 Lên đương tham quan thủ đô của Tiểu Vương Quốc Ả Rập Thống Nhất Abu 

Dhabi – Cách Dubai 150km, ghé thăm các điểm  tham quan nổi tiếng: Đại thánh 

đường Hồi Giáo Seikh Zayed dát vàng lớn nhất khu vực. Tham quan đảo Yas Island 

– hòn đảo xinh đẹp và hiện đại với công viên giải trí Ferrari World (chụp ảnh bên 

ngoài). Công viên được mô phỏng theo hình dạng của hãng xe đua nổi tiếng Ferrari. 

Tham quan mua sắm đồ hiệu ở trung tâm thương mại Yas Mall. 

13h00 Ăn trưa tại nhà hàng địa phương; 14h00 Nhận phòng khách sạn 

15h00 Chụp ảnh bên ngoài cung điện Hoàng Gia Sheikh Palace, mua sắm tại trung 

tâm thương mại Marina Mall. Tham quan làng di sản văn hóa Heritage Village 

16h30 Quý khách ghé tham quan chợ chà là truyền thống; 18h00 Ăn tối tại nhà 

hàng địa phương 

20h00 Về khách sạn nghỉ ngơi, tự do khám phá thủ đô về đêm. 
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NGÀY 05: ABUDHABI - DUBAI – KHÁCH SẠN EMIRATES PALACE – 

DUBAI MALL – THÁP CAO NHẤT THẾ GIỚI BURJ KHALIFA – HÀ 

NỘI                                    

07h00 Ăn sáng Buffet tại khách sạn, tham quan thành phố Abu Dhabi: 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 (chi phí tự túc) và tận hưởng cảm giác 

vương giả (chi phí tự túc). 

10h00 Trở về Dubai; 13h00 Ăn trưa tại nhà hàng địa phương 

14h00 Tham quan trung tâm thương mại lớn nhất Dubai – Dubai Mall với những kỷ 

lục thế giới: Tham quan thủy cung lớn nhất thế giới với hệ thủy sinh vật phong phú, 

ngắm nhìn thành phố từ đài quan sát tại tầng 124 của tòa tháp cao nhất thế giới Burj 

Khalifa (chi phí tự túc).Sau đó chiêm ngưỡng màn trình diễn nhạc nước hoành tráng 

nhất thế giới. 

20h00 Ăn tối tại nhà hàng địa phương, sau đó đoàn nghỉ ngơi, tự do; 23h30 xe đưa 

đoàn ra sân bay , đoàn làm thủ tục đáp chuyến bay trở về Hà Nội. 

 
NGÀY 6 : HÀ NỘI                                                                       

03h30 Qúy khách đáp chuyến bay EK 388(03h30 – 15h30) về Hà Nội 

15h30 Đến sân bay Nội Bài. Xe đưa quý khách về trung tâm thành phố. Chia tay. 

Kết thúc chuyến đi. 

 
GIÁ TOUR BAO GỒM:  

- Vé máy bay khứ hồi Hà Nội – Dubai – Hà Nội, Thuế sân bay quốc tế 

- Khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 4 sao (2 khách/phòng Nếu lẻ nam hoặc nữ kể 

cả HDV đi từ Việt Nam sẽ ghép phòng 3 – Extra bed room )   

https://vietnamtravel.net.vn/
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- Thủ tục visa và XNC Dubai 

- Ăn các bữa ăn theo lịch trình.  

- Xe ôtô đưa đón đoàn theo lịch trình. 

- Bảo hiểm du lịch Quốc tế  

- Vé thắng cảnh vào cửa một lần 

- 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…). 

- Vé tàu điện monorailvà các điểm tham quan trong chương trình. 

- Hướng dẫn viên du lịch Tiếng Việt kinh nghiệm suốt tuyến đi từ Việt Nam . 

- Quà tặng Nhà tổ chức 

- Nước uống hàng ngày chai/01 khách.  

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM:  

- Hộ chiếu, nghỉ phòng đơn, chi phí cá nhân ngoài chương trình. giặt là điện 

thoại,  

- Tiền tip cho 01 lái xe và 02 HDV:  7$/ khách/ ngày tour.  

- Tháp cao nhất thế giới Burj Khalifa 

- Thuỷ cung Aquarium trong Dubai Mall 

- Bánh ngọt và cà phê phủ vàng: cà phê đen Ả Rập (thông báo trước thời điểm 

tham quan tối thiểu 2 ngày) 

- Công viên tuyết Ski Dubai 

THỦ TỤC XIN VISA: 

- Nộp Hộ chiếu gốc hoặc hộ chiếu scan trước 10 ngày làm việc so với ngày 

khởi hành 

- Hộ chiếu còn hạn sử dụng ít nhất trên 6 tháng kể từ ngày khởi hành 

- 01 ảnh 4x6 font nền trắng (chụp không quá 6 tháng). 

- Trường hợp dưới 20 tuổi bổ sung Giấy Khai Sinh bản sao, nộp hồ sơ trước 15 

ngày làm việc so với ngày khởi hành, trẻ em phải đi cùng với cha mẹ thì mới 

làm được visa. 

LƯU Ý: 

- 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 sóc, áo ba lỗ, đi dép lê./. 




