
Chương trình du lịch

TOUR DU LỊCH DUBAI 4N4Đ
TPHCM - DUBAI - ABU DHABI - MIRACLE GARDEN

Thời gian: 4 ngày 4 đêm / Phương tiện: Máy bay + Ô tô / Khởi hành: Liên hệ

Điểm nổi bật:
✔ Check in tòa nhà chọc trời cao nhất thế giới Burj Khalifa, khách sạn 7 sao Burj Al Arab &

trung tâm thương mại Dubai Mall,...
✔ Tham quan những địa danh đậm nét Trung Đông: cửa hàng thảm Ba Tư, chợ Spice Souk &

Gold Souk,...
✔ Tìm hiểu văn hóa qua Bảo tàng Dubai, ngồi tàu điện trên không chiêm ngưỡng vẻ đẹp Đảo

Cọ khổng lồ
✔ Trải nghiệm ngồi Taxi nước truyền thống, vượt Sa mạc Safari, xem Belly Dance, cưỡi lạc đà,

tiệc BBQ nơi sa mạc
✔ TẶNG vé tham quan vườn hoa lớn nhất thế giới Miracle Garden
✔ Ngoạn cảnh Abu Dhabi: Ferrari World, Corniche, Thánh đường Hồi Giáo Sheikh Zayed,

Dates Market, Emirates Palace,...
✔ Bay hãng hàng không top đầu thế giới Emirates & lưu trú khách sạn 5*

ĐÊM 01: SÂN BAY TÂN SƠN NHẤT (TP.HCM) – DUBAI

Tối: Quý khách tập trung tại sân bay Tân Sơn Nhất ga đi quốc tế theo như lịch hẹn, Trưởng đoàn

Vietnam Booking hỗ trợ quý khách làm thủ tục xuất cảnh, lên chuyến bay số hiệu EK393 SGN-

DXB đi Dubai để chuẩn bị chinh phục hành trình khám phá cùng tour du lịch Dubai Abu

Dhabi

của Vietnam Booking.



NGÀY 01: KHÁM PHÁ THÀNH PHỐ DUBAI – ĐẢO CỌ – BURJ KHALIFA (Ăn 03

bữa)

Sáng: Đến Sân bay Quốc tế Dubai, sau khi làm thủ tục nhập cảnh, xe và hướng dẫn viên địa

phương đón quý khách đi dùng bữa sáng tại khách sạn. Sau đó, đoàn bắt đầu hành trình tham

quan:

● PALM ISLAND (Đảo Cọ) – Được mệnh danh là hòn đảo nhân tạo lớn nhất thế giới với

hình dáng như một cây cọ khổng lồ. Đoàn sẽ được chiêm ngưỡng đảo Cọ từ trên cao bằng

hệ thống tàu điện trên không tối tân nhất.

● BURJ AL ARAB – khách sạn 7 sao đầu tiên trên thế giới với chiều cao ấn tượng 321m

này là biểu tượng của thành phố Dubai. Quý khách sẽ có cơ hội chụp ảnh khách sạn có

kiến trúc độc đáo, sang trọng với hình dáng cánh buồm no gió vươn mình ra vịnh Persian

(vịnh Ba Tư).

● CỬA HÀNG THẢM BA TƯ – quý khách được dịp chiêm ngưỡng thảm bay Alibaba

trong truyền thuyết, tận tay sờ những tấm thảm được dệt bởi các sợi chỉ bọc vàng 22-24K

óng ánh.

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng, sau đó nhận phòng nghỉ ngơi (nếu có phòng sớm).

Chiều: Xe và HDV đưa quý khách tiếp tục đi chinh phục tour du lịch Dubai Abu Dhabi giá rẻ

4N4Đ với các điểm tham quan:

● Dubai Mall – Quý khách tham quan mua sắm với những gian hàng của các thương hiệu

nổi tiếng hàng đầu như Dolce & Gabbana, Alexander McQueen, Marks & Spencer… tại

một trong những trung tâm mua sắm lớn nhất thế giới.

● Tháp Burj Khalifa – Tòa tháp cao nhất thế giới, nổi bật trên bầu trời Dubai với chiều

cao 828m này là điểm nhấn thu hút của du lịch Dubai. Tháp có 163 tầng bao gồm khu

dân cư, thương mại, khách sạn, vui chơi giải trí, và các trung tâm mua sắm lớn nhất thế

giới.

Tối: Quý khách dùng bữa tối tại nhà hàng. Nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi hoặc tự do khám

phá Dubai về đêm.

NGÀY 02: DUBAI – BẢO TÀNG DUBAI – VƯỢT SA MẠC SAFARI (Ăn 03 bữa)



Sáng: Quý khách dùng điểm tâm sáng, Xe & HDV đưa đoàn bắt đầu chương trình tham quan

những điểm đến tiếp theo của tour du lịch Dubai Abu Dhabi 4N4D:



● Chợ nữ trang Gold Souk – một trong những trung tâm kinh doanh vàng, kim cương và

đá quý lớn nhất thế giới. Quý khách có dịp chiêm ngưỡng những kiệt tác kim hoàn trong

truyện “Nghìn lẻ một đêm”.

● Trải nghiệm dịch vụ “taxi nước” Abra Water Taxi truyền thống dọc theo rạch nước

mặn Dubai Creek. Trên những chiếc ca nô nhỏ, bạn có thể ngắm nhìn toàn bộ khung cảnh

cũng như các di tích cổ kính mang nét đặc trưng của thành phố.

● Chợ gia vị Spice Souk – trưng bày vô số hương liệu và gia vị đủ màu sắc như trầm

hương, đàn hương, cà ri vàng, nhục quế, nhựa thơm, nghệ tây, chà là…

● Bảo Tàng Dubai, nơi lưu giữ di sản và văn hóa dân tộc đặc sắc của người dân địa

phương trên sa mạc thuộc xứ sở Hồi giáo vùng Trung Đông.

● Đặc biệt, quý khách sẽ được tặng vé tham quan Vườn hoa Miracle Garden – Khu vườn

hoa lớn nhất thế giới với diện tích hơn 72.000 m2 và hơn 45 triệu bông hoa (Đóng cửa

tham quan giai đoạn từ tháng 5-11).

● Tham quan và mua sắm tại cửa hàng thời trang đồ da.

Trưa: Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương và nghỉ ngơi tại khách sạn.

Chiều: Đoàn tiếp tục hành trình khám phá Sa mạc Safari bằng xe Land Cruiser. Quý khách bắt

đầu cuộc phiêu lưu của mình với cảm giác mạo hiểm trên các đồi cát nhấp nhô bất tận dưới vệt

ráng chiều đỏ rực. Quý khách có thể trượt cát, cưỡi lạc đà hay thuê xe địa hình để thử thách tay

lái tại những đoạn dốc ngắn. Và đặc biệt nhất chính là khoảnh khắc chiêm ngưỡng hoàng hôn sa

mạc rực rỡ như một dân du mục thực thụ.

Tối: Đoàn thưởng thức bữa tối đặc biệt với tiệc buffet BBQ cùng với các vũ công Belly Dance

cực kỳ quyến rũ. Kết thúc trải nghiệm sa mạc, xe & HDV đưa Đoàn về khách sạn nghỉ ngơi.

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.



♦ Khách nên mang theo mì tôm để khi về khách sạn ăn thêm cho ấm bụng vì BBQ tại Sa

Mạc theo thực đơn Hồi Giáo nhiều người ăn không quen. Tuy nhiên đây là một trải nghiệm thú

vị thu hút nhiều khách du lịch khi đến Dubai.

NGÀY 03: DUBAI - ABU DHABI - DUBAI (Ăn 03 bữa)

Sáng: Sau bữa điểm tâm sáng, xe & HDV đưa đoàn khởi hành đi tham quan Abu Dhabi với các

điểm tham quan:

● Chụp ảnh check in Ferrari World – siêu công viên giải trí trong nhà lớn nhất thế giới

● Con đường ven biển Corniche - con đường đắp dọc bờ biển, dài 8km bãi biển dài được

cắt tỉa cẩn thận

● Thánh đường Hồi giáo Sheikh Zayed – niềm tự hào của Các Tiểu vương quốc Ả Rập

Thống nhất. Đây là thánh đường xa hoa nhất thế giới, với những vật liệu xa xỉ như đá

cẩm thạch trắng, pha lê màu Swarovski, thảm Ba Tư…

Trưa: Đoàn dùng cơm trưa tại nhà hàng.

Chiều: Đoàn Quý khách tham quan:

● Dates Market – khu chợ nông sản, nơi trưng bày và bán các sản vật đặc trưng của vùng.

● Chụp ảnh check in từ ngoài khách sạn Emirates Palace – “thiên đường 7 sao trên mặt

đất” và đắt đỏ nhất hành tinh với việc trang trí bằng 40 tấn vàng.

Tối: Đoàn khởi hành về lại Dubai, dùng cơm tối tại nhà hàng và về khách sạn nghỉ ngơi.

NGÀY 04: DUBAI - HỒ CHÍ MINH (Ăn sáng/ Ăn nhẹ trên máy bay)

Sáng: Đoàn dùng điểm tâm sáng Buffet tại Khách sạn. Sau đó, xe và hướng dẫn viên đưa đoàn

ra sân bay đáp chuyến bay dự kiến EK392 DXB-SGN (09:40 - 19:25) để về lại TP. Hồ chí

Minh.

Đến sân bay Tân Sơn Nhất, TPHCM, trưởng đoàn hỗ trợ quý khách nhận hành lý và nhập cảnh,

kết thúc chương trình tour du lịch Dubai - Abu Dhabi từ TP HCM 4 ngày 4 đêm, chào tạm biệt

và hẹn gặp lại quý khách trong những tour du lịch giá rẻ tiếp theo.

LƯU Ý: Thứ tự và chi tiết trong chương trình có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế,



nhưng vẫn đảm bảo đủ điểm đến tham quan !



Giá tour bao gồm:

● VẬN CHUYỂN: Vé máy bay khứ hồi và Thuế phí của Hãng Hàng Không 5* Emirates +
Xe máy lạnh đưa đón tham quan theo chương trình.

● KHÁCH SẠN: Khách sạn tiêu chuẩn 5* hoặc tương đương (2 người/phòng). (Trường
hợp 3 khách vì lý do giới tính). Hai người lớn chỉ được ngủ kèm 01 trẻ em. Trẻ em thứ 02
vui lòng tính tiền tour như người lớn để có tiêu chuẩn phòng.

● ĂN UỐNG: Các bữa như trong chương trình trong đó có 01 bữa THỊT NƯỚNG BBQ +
SHOW BELLY DANCE TRÊN SA MẠC

● HDV: Đoàn có HDV tiếng Việt thuyết minh và phục vụ Đoàn tham quan suốt tuyến.
● BẢO HIỂM: Bảo hiểm du lịch theo quy định của Bảo hiểm
● THAM QUAN: Giá tour đã bao gồm phí vào cổng tại các điểm tham quan theo chương

trình.
● QUÀ TẶNG: Nón du lịch, Bao hộ chiếu.
● Vé vườn hoa Miracle Garden
● Visa Dubai đã bao gồm bảo hiểm Covid 19 trị giá 5,000 USD

Không bao gồm:

✔ Hộ chiếu thời hạn không dưới 6 tháng tính từ ngày về.
✔ Chi phí cá nhân ngoài chương trình: giặt ủi, điện thoại, minibar…
✔ Vé tham quan các điểm ngoài chương trình.
✔ Phụ thu phòng đơn với khách có nhu cầu ngủ riêng 1 phòng.
✔ Tip HDV và tài xế địa phương: (35 USD~890.000/khách/tour)
✔ Visa tái nhập đối với khách mang quốc tịch nước ngoài.
✔ Chi phí ngoài chương trình cho các tour tự chọn
✔ Chi phí test PCR 72h trước khi bay tại Việt Nam và Dubai. Xác nhận tiêm ngừa Vaccine

Covid 19 / trẻ em dưới 12 tuổi chưa tiêm Vacxin phải đi cùng bố mẹ, có test PCR như
người lớn.

✔ Chưa bao gồm thuế VAT
ĐIỀU KIỆN XIN VISA DUBAI:
● Scan Hộ chiếu gốc (còn thời hạn trên 6 tháng tính theo ngày về) + Hình 4x6 nền trắng
● Giấy kết hôn (nếu có)
● Trẻ em dưới 20 tuổi : cần phải có bản sao khai sinh, giấy cho phép đi du lịch của bố mẹ (khi

đi cùng
● người thân) – Trường hợp không đi cùng người thân vui lòng báo sớm khi đăng ký để được tư

vấn thêm



● Thời gian: 5 ngày làm việc. (không tính T7/CN)
● Khách Quốc tịch Mỹ... được miễn visa Dubai, hoàn lại chi phí 65USD
Lưu ý: Tùy từng trường hợp, trong quá trình xét duyệt hồ sơ, Đại sứ quán/lãnh sự quán có thể yêu
cầu quý khách bổ sung thêm giấy tờ nếu thấy cần thiết.

Quý khách cần lưu ý:

- Quý khách nên mang theo: thuốc chống côn trùng, thuốc cảm sốt thông thường hoặc các
thuốc đã được kê đơn riêng theo chỉ định của bác sĩ.

- Quý khách là người ăn chay vui lòng mang thêm đồ ăn chay theo để đảm bảo khẩu vị của
mình

- Bất cứ dịch vụ nào trong tour nếu Quý khách không sử dụng cũng không được hoàn lại
- Hướng dẫn viên có quyền sắp xếp lại thứ tự các điểm thăm quan cho phù hợp điều kiện

từng ngày khởi hành cụ thể nhưng vẫn đảm bảo tất cả các điểm thăm quan trong chương
trình.

Quy định hủy tour:

Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Vietnam Booking:
Nếu Vietnam Booking không thực hiện được chuyến du lịch/ dịch vụ, công ty phải báo ngay cho
khách hàng biết và thanh toán lại cho khách hàng toàn bộ số tiền mà khách hàng đã đóng trong
vòng 3 ngày kể từ lúc chính thức thông báo hủy chuyến đi/ dịch vụ du lịch bằng hình thức tiền
mặt hoặc chuyển khoản.
Trường hợp hủy bỏ dịch vụ từ Quý khách hàng:
Trong trường hợp không thể tiếp tục sử dụng dịch vụ/ tour, Quý khách phải thông báo cho Công
ty bằng văn bản hoặc email (Không giải quyết các trường hợp liên hệ chuyển/ hủy tour qua điện
thoại). Đồng thời Quý khách vui lòng mang Biên bản đăng ký tour/ dịch vụ & biên lai đóng tiền
đến văn phòng Vietnam Booking để làm thủ tục hủy/ chuyển tour.

● Các trường hợp chuyển/ đổi dịch vụ/ tour: Cty sẽ căn cứ xem xét tình hình thực tế để tính
phí và có mức hỗ trợ Quý khách hàng

● Trường hợp hủy dịch vụ/ tour: Quý khách phải chịu chi phí hủy tour/ dịch vụ theo quy
định của Vietnam Booking và toàn bộ phí ngân hàng cho việc thanh toán trực tuyến.

Phí hủy được quy định như sau:
● Ngay sau khi đăng ký tour, cọc 50% tổng giá tour, Phần còn lại Vui lòng thanh toán trước

10 ngày khởi hành.
● Hủy tour ngay sau khi Đại Sứ Quán, Lãnh Sự Quán đã cấp visa: Chi phí huỷ tour là

100% tiền cọc



● Hủy tour sau khi đăng ký phí phạt 100% tiền cọc (+phí visa nếu có).
● Hủy tour trước 21 ngày phí phạt = 70% tổng giá tour chương trình (+phí visa nếu có)
● Hủy tour trước 15 ngày phí phạt = 90% tổng giá tour chương trình (+phí visa nếu có)
● Sau thời gian trên phí phạt = 100% tổng giá trị chương trình (+phí visa nếu có).
● Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin

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

● Thời gian hủy tour được tính cho ngày làm việc, không tính thứ bảy, chủ nhật và các
ngày Lễ Tết.

*Trường hợp Quý khách bị từ chối không cấp visa từ Lãnh Sự Quán:
● Công ty sẽ hoàn trả lại tiền tour và thu phí visa + phí hoàn vé máy bay.
● Quý khách có thể nộp lại visa khẩn (liên hệ để được tư vấn phí) nếu bị từ chối cấp visa

lần 1.
Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty hoặc qua fax, email, tin nhắn và
phải được Công ty xác nhận. Việc huỷ bỏ bằng điện thoại không được chấp nhận.
Các ngày đặt cọc, thanh toán, huỷ và dời tour: không tính thứ 07, Chủ Nhật.
Đến ngày hẹn thanh toán 100% giá trị tour, nếu quý khách không thực hiện thanh toán đúng hạn
và đúng số tiền, xem như quý khách tự ý hủy tour và mất hết số tiền đặt cọc giữ chỗ.

LƯU Ý KHÁC:

● Nếu khách hàng bị cơ quan xuất nhập cảnh từ chối xuất cảnh hoặc nhập cảnh vì lý do cá
nhân hay nhân thân, cty sẽ không chịu trách nhiệm và sẽ không hoàn trả tiền tour.

● Không giải quyết cho bất kì lí do thăm thân, kinh doanh…để tách đoàn..
● 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.
● Nếu khách là Việt Kiều hoặc nước ngoài có visa rời phải mang theo lúc đi tour.
● Trường hợp quý khách đã có visa sẽ được trừ lại.
● Trẻ em dưới 18 tuổi phải có bố mẹ đi cùng hoặc người được uỷ quyền phải có giấy uỷ

quyền từ bố mẹ.
● Hồ sơ visa sau khi nộp vào Lãnh Sự Quán sẽ không được hoàn trả lại.
● Ngày khởi hành có thể dời lại ít nhất 1 tuần do phụ thuộc vào kết quả visa của Lãnh Sự

Quán.

* ĐIỀU KIÊṆ & HỘ CHIẾ U KHI ĐĂNG KÝ  TOUR:

● Hô ̣ chiếu còn 6 tháng tính đến ngày đi tour về. Hô ̣chiếu đảm bảo các yếu tố  sau: hình ảnh



không bi ̣hư hỏng, mờ  nhòe, thông tin đầy đủ, dù còn han sử  duṇ g nhưng nêú hình ảnh bi ̣



mờ nhòe, vẫn
không đươc

xuất hay nhâp cảnh ....trường hơp vào ngày khở i hành,
Quý

khách không
đươc

xuất hoăc nhâp cảnh trong nước và
ngoài nước công ty sẽ
không chiụ

trách nhiêm và không hoàn tiền các khoản chi phí liên quan khác.
● Khách quốc tic ̣h Nước

ngoài/ Viêt
kiều, vui lòng kiểm tra Visa của
khách vào viêt

nam

nhiều lần hay 1 lần, Khách hàng làm visa tái nhâp, ngày đi tour mang theo 2 tấm hình 4x6,
và mang theo visa vào viêṭ nam khi xuất, nhâp cảnh.

● Khi đăng ký tour, vui lòng cung cấp thông tin cá nhân trên hô ̣ chiếu : Ho&Tên chinh xác,
ngày cấp, ngày
hết han

hô ̣ chiếu, số  điên thoaị liên lac ,điạ chỉ liên lac.

● Khách là trẻ em dưới 14 tuổi khi đi tour, phải xuất trình GIẤY KHAI SINH tại hải quan
(chỉ sử dụng bản chính, bản sao công chứng, bản sao có mộc đỏ và trích lục khai sanh).

● Đối với trường hợp không đi cùng Ba/Mẹ phải có thêm kèm theo giấy ủy quyền cho
người đi lớn đi cùng (có xác nhận của UBND Phường/Xã). theo Quy định của Bộ GTVT,
có thể từ chối cho khách xuất cảnh nếu sử dụng bản photo hoặc giấy tờ không hợp lệ.

● Giá tour chỉ áp dụng cho đoàn từ 15 khách trở lên và khởi hành theo đúng ngày ghi trên
chương trình tour. Trong trường hợp đoàn không đủ khách, nếu đoàn phải khởi hành dưới
15 khách, giá tour sẽ được tính lại. Nếu quý khách không chấp nhận giá tour mới, nhóm
có thể chuyển sang tour tiếp theo. Hoặc trong trường hợp đoàn không đủ khách,Vietnam
Booking có trách nhiệm ghép khách với các công ty du lịch liên minh uy tín khác nhưng
vẫn cam kết đảm bảo chất lượng và các quyền lợi đi kèm cho khách hàng - Hoặc Công ty
sẽ hoàn lại số tiền mà khách đã đóng.

Lưu ý:
● Thứ tự các điểm tham quan có thể thay đổi cho phù hợp với tình hình thực tế nhưng vẫn

đảm bảo thực hiện đầy đủ nội dung chương trình
● Quý khách tự chịu trách nhiệm nếu bị từ chối nhập cảnh tại nước sở tại (mất 100% tiền

Tour).

(*) Trách nhiệm của khách hàng:

- Khách hàng tự chịu trách nhiệm về sức khỏe và các bệnh mãn tính (tim mạch, huyết áp,
tiểu đường, xương khớp…), bệnh bẩm sinh, bệnh tiềm ẩn, bệnh HIV AIDS, bệnh rối loạn



tinh thần và thần kinh, phụ nữ đang mang thai... là những bệnh không nằm trong phạm vi
được bảo hiểm. Khi cần thiết Quý khách phải viết cam kết về bệnh tật của bản thân khi
tham gia tour. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm đối với những trường hợp Quý
khách không khai báo bệnh, khai báo không trung thực cũng như các trường hợp nằm
ngoài phạm vi bảo hiểm du lịch trong tour.



- Khách hàng phải tự bảo quản tài sản riêng của mình trong mọi trường hợp và ở tất cả các
nơi trong suốt chuyến đi. Bên tổ chức tour không chịu trách nhiệm về những mất mát về
tiền bạc, tư trang quý, vé máy bay, và tài sản riêng của khách hàng trong chuyến đi.


