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VIEN THAO MEDIA – V TRAVEL 

 

1982 Senter Rd. 

San Jose, CA 95112 

Tel: (855) 855-4609         Fax: (408) 947-0463 

Vtravel@vienthao.com  www.vienthao.com/vtravel 

 

  

TOUR ĐỘC ĐÁO NHẤT 
 

USA-DUBAI-VIETNAM 
 

KHỞI HÀNH:  THURSDAY -  MAR.24, 2016 
 

ĐẾN VƯƠNG QUỐC DUBAI – ABU DHABI VỚI NHỮNG KIẾN TRÚC ĐỘC ĐÁO VÀ AN TOÀN 

NHẤT THẾ GIỚI 

(Chương Trình Tour có thể thay đổi)

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NGÀY 1 (Mar.24, 2016):  HOA KỲ– DUBAI                                                                 (Ăn trên máy bay)                            

Quý khách có mặt trước 3 tiếng tại sân bay để TỰ làm thủ tục đáp chuyến bay đi Dubai (DXB) 

(Check in 3 hours before departure at Airport) 

NGÀY 2 (Mar.25, 2016): DUBAI                                                                                                      (Ăn tối)              

Đoàn đến sân bay Dubai. Quý khách TỰ làm thủ tục nhập cảnh và lấy hành lý. Ra khỏi phòng hải quan, xin 

quý khách đội nón V-Travel để hướng dẫn viên dễ nhận diện. Quý khách đi thẳng ra đến quầy DUBAI 

INTERNATIONAL AIRPORT INFORMATION sẽ có Hướng Dẫn Viên đón. Các chuyến bay từ Mỹ đến 

Dubai chỉ cách nhau trong vòng 30 phút, nên xin quý khách vui lòng ngồi đợi để hội ngộ quý đồng hương từ 

khắp nơi đến. Xe và HDV địa phương đưa đoàn dùng cơm tối tại Chinese Palace Restaurant. Sau đó, đoàn 

về nhận phòng tại khách sạn 5 sao, nghỉ ngơi sau chuyến bay dài. 

(Arrival at Dubai International Airport/ Meet and Assist at Dubai International Airport / Dinner at Chinese 

Palace Restaurant / Transfer to Hotel for Check in.)   

 

DUBAI - ABU DHABI  

http://www.vienthao.com/
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    (DUBAI INTERNATIONAL AIRPORT INFORMATION) 

 

NGÀY 3 (Mar.26, 2016): DUBAI                                                                                            (Ăn 3 bữa) 

7:30 AM: Ăn sáng tại khách sạn. (Breakfast in hotel). 

8:30 AM: Đưa Đoàn tham quan khách sạn 7 sao Burj Al Arab - duy nhất của thế giới, rồi đến đảo cây Cọ 

Palm Island bằng Mororail (một chiều), Lost Chamber Aquarium (V-Travel trả tiền vé vào xem) 

(For Jumeirah Beach for photo stop with Burj Al Arab 7 star hotel & Palm Island with One Way Mororail. 

Visit Lost Chamber Aquarium with entrance ticket) 

12:30 PM: Ăn Buffet tại Thái Chi Restaurant. (Buffet lunch at Thai Restaurant). 

2:00 PM: Tham quan Dubai Mall ngay tòa tháp cao nhất thế giới Khalifa At The Top. Đi shopping và xem 

nhạc nước, lên tầng 124 của Tháp để ngắm nhìn toàn cảnh Dubai. (Visit to Dubai Mall for Khalifa At The 

Top, Shopping and Fountain Show, Timing for Burj Khalifa observatory deck 124th floor: 02:30PM). 

7:30 PM: Ăn tối tại Subhan Restaurant. (Dinner at Subhan Restaurant).  

8:30 PM: Về lại khách sạn. (Return to hotel) 
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NGÀY 4 (Mar.27, 2016): DUBAI – ABU DHABI                                                                (Ăn 3 bữa) 

7:30 AM: Ăn sáng tại khách sạn. (Breakfast in hotel) 

8:30 AM: Đi Abu Dhabi – Thủ đô của Vương quốc Ả Rập (UAE), đếnThánh đường Sheikh Zayed - với 

kiến trúc nguy nga lộng lẫy và là ngôi Thánh đường Hồi Giáo lớn nhất thế giới.  

(Transfer to Abu Dhabi to visit Sheikh Zayed Mosque). 

 

 
 

Lưu ý: Khi vào thánh đường, phụ nữ phải mặc áo tay dài, quần dài hoặc đầm dài đến gót chân – không 

nhìn thấy làn da bên trong. Đem theo khăn trùm. Đàn ông không mặc quần ngắn, áo ngắn tay. Nếu không 

mặc đúng cách sẽ không được vào Thánh đường. Hình mẫu dưới đây: 

 

 

OK 

 

 

 

NOT OK 

 

 

12:30 PM: Ăn Buffet tại Citrus Restaurant. (Buffet lunch in Citrus Restaurant ) 

1:30 PM: Thưởng ngoạn cảnh đẹp dọc theo đại lộ Corniche - một trong những nơi đẹp nhất bên Vịnh Ba Tư. 

Chụp hình lưu niệm tại khách sạn Emirates Palace (Khách sạn xa hoa trang trí bằng 40 tấn vàng) 

(Resume the tour with Corniche Road, Photo stop with Emirates Palace hotel and driving by Ruler Palace). 

2:30 PM: Uống trà – Café với bánh ngọt có trộn vàng. 

(Enjoy Hi-tea inside Emirates Palace - with a cup of Emirates Capuchino and a slice of cake sprinkled with 

Gold powder) 

 

4:00 PM: Về lại Dubai (Return to Dubai) 

6:00 PM: Về lại khách sạn thay quần áo. (Transfer to hotel for changing).  

7:30 PM: Ăn tối trên du thuyền Marina Dhow Cruise. (Pick up for dinner on Marina Dhow Cruise). 
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10:30 PM: Về lại khách sạn. (Return to hotel) 

NGÀY 5 (Mar.28, 2016):                                                                                                              (Ăn 3 bữa) 

7:30 AM: Ăn sáng tại khách sạn. (Breakfast in hotel) 

8:30 AM: Đoàn khởi hành tham quan Bảo tàng Dubai hay còn gọi là pháo đài Al Fahidi - một nơi trưng 

bày sống động về cuộc sống của người dân Dubai trước đây. Quý khách sẽ vui thích Water Taxi trên kênh 

rạch Dubai để đến khu Chợ Vàng “Gold Souk”- với hơn 200 tiệm vàng trưng bày đủ loại trang sức thời 

trang. Tham quan Chợ Hương Liệu “Spicy Souk”- với nhiều loại thảo mộc để chế biến thức ăn. 

(Dubai city tour: Museum, Spice Souk, Gold Souk)  

 

12:30 PM: Ăn trưa tại Terrace Restaurant. (Set menu lunch at Terrace Restaurant – Sheraton Deira). 

1:30 PM: Về lại khách sạn để nghỉ ngơi. (Transfer to hotel for rest). 

3:45 PM: Đến Desert Safari với tour thật hấp dẫn - Quý khách cảm giác mạnh với Xe Land Cruiser 2 cầu 

chinh phục những đồi cát cao nhất trên sa mạc… Tiếp tục tìm hiểu cuộc sống du mục của người dân Ả Rập, 

cưỡi Lạc đà, vẽ Henna, Hút shisha, xem múa bụng và điệu múa dân gian của người Ai Cập (Tanoura 

dance), thưởng thức tiệc BBQ truyền thống của người dân Du mục (uống nước lạnh và nước ngọt không 

giới hạn)…Về lại khách sạn, nghỉ ngơi. (Pickup for Desert Safari - Dune Bashing, Unlimited Water & Soft 

Drinks, Belly Dancing, BBQ Dinner) 

 

 

8:30 PM: Về lại khách sạn. (Return to hotel) 
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NGÀY 6 (Mar.29, 2016):                                                        (Ăn sáng, trưa) 

7:30 AM: Ăn sáng tại khách sạn. (Breakfast in hotel) 

9:00 AM: Thăm quan vườn hoa lớn nhất thế giới Miracle Garden. (Visit Miracle Garden – the largest 

artificial garden in the world). 

 

12:30 PM: Ăn trưa tại Rauchi Restaurant. (Set menu lunch at Rauchi Restaurant). 

1:30 PM: Free time 

Option: Trong ngày hôm nay sẽ không có bữa ăn tối. Có 3 options để quý vị lựa chọn: 

- Dolphin Show at Creek ($25/người) 

- Helicopter: Mỗi 5 người cho 1 chuyến bay nhìn xuống toàn cảnh Dubai (Helicopter: 5 pax/ ride) 

. 12 phút: $175 USD/Người         (12 Minutes: USD 175/ pax) 

. 22 phút: $275 USD/Người         (22 Minutes: USD 275/ pax) 

 

- Ăn tối tại khách sạn 7sao Burj Al Arab lúc 6 giờ, mỗi người $160 USD (Phải trên 10 người.) Khi đi ăn  

tối ở đây xin quý khách mặc đồ đẹp – lịch sự. Đàn ông không được mang sandal hay giày thể thao. 

   (Dinner arranged by the guests. Optional Burj Al Arab 7star dinner at USD 160/pax) 

8:00 PM: Về lại khách sạn. (Return to hotel for overni ght). 
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NGÀY 7 (Mar.30, 2016): DUBAI – USA / DUBAI – VIETNAM                (Ăn sáng và ăn trên máy bay) 

 

05:00 AM: Trả phòng và ăn sáng. (Check out from Hotel and early breakfast) 

05:45 AM: Dành cho những quý khách có chuyến bay khởi hành trước 11:00 AM. Xin quý khách xem kỹ lại 

pasport, đồ đạc trước khi lên xe bus ra phi trường. Nếu vì lý do gì mà bị trễ, quý khách có thể tự túc ra phi 

trường (Khoảng 20 phút, tối đa $15USD taxi.) Trong trường hợp quý khách nào có chuyến bay khởi hành 

sau 11:00 AM, quý khách không cần phải đi sớm.  

 

KẾT THÚC CHƯƠNG TRÌNH 

 

CẢM ƠN QUÝ KHÁCH ĐÃ CHỌN V TRAVEL LÀ NGƯỜI BẠN ĐỒNG HÀNH TRONG NHỮNG CHUYẾN DU 

LỊCH. ƯỚC MONG VỚI CHUYẾN DU LỊCH VỪA QUA ĐÃ ĐEM LẠI CHO QUÝ VỊ NHỮNG NIỀM VUI VÀ 

NHỮNG KỶ NIỆM RẤT NHỚ. 
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GIÁ TOUR BAO GỒM: 

● 05 đêm khách sạn theo tiêu chuẩn trên, 2 người 1 phòng. Nếu ở phòng 3 người cũng được, nhưng 

không được giảm giá.  

- Tiêu chuẩn khách sạn ở Dubai: 5 Sao 

● Các bữa ăn như trong chương trình. 

● Xe đưa đón tham quan theo chương trình tại Dubai.  

● Hướng dẫn viên tiếng Việt/tiếng Anh kinh nghiệm, nhiệt tình. 

● Nước suối: 02 chai/người/ngày. 

● Vé máy bay khứ hồi : USA/DBX/SGN/USA 

● Vé máy bay khứ hồi: USA/DBX/USA (Áp dụng cho khách chỉ đi tour Dubai) 

● Thuế an ninh, xăng dầu hàng không và thuế phi trường.  

 

GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

● Hộ chiếu: còn hạn trên 06 tháng tính từ ngày kết thúc chuyến đi. 

● Lệ phí visa Việt Nam (từ $60 đến $90) 

● Lệ phí visa Dubai ($100). Nếu chưa có Passport Mỹ. 

● Chi phí cá nhân, hành lý quá cước (mỗi người được mang 2 kiện, mỗi kiện 50lbs), điện thoại, giặt ủi, 

tham quan ngoài chương trình. 

● Phụ phí phòng ở 1 người. 

● Phí phục vụ dành cho hướng dẫn viên và tài xế trong suốt tour ($30USD/khách) 

● Các chi phí không được đề cập trong mục bao gồm. 

● Đổi ngày về. Hãng máy bay sẽ tính khoảng $225. 

 

Tour DUBAI: $3,489 (Nếu đặt vé trước ngày quy định) 

* Phòng ở một người, trả thêm $900. 

* Trẻ em dưới 2 tuổi, chỉ trả $900.  

* Trẻ em từ 2 tuổi đến 11 tuổi, ở chung với ba mẹ được giảm $400/1 trẻ em. 

Option: Vé máy bay khứ hồi đi về Viet Nam và qua lại Mỹ, thêm $599. Trẻ em dưới 2 tuổi tính: $150. Trẻ 

em từ 2 tuổi đến 11 tuổi tính $450. 

 

LƯU Ý 

- Vì lý do khách quan (thời tiết, giao thông, …), chương trình hoặc tuyến đi có thể thay đổi. Hướng dẫn viên 

sẽ sắp xếp lại, tuy nhiên vẫn bảo đảm lịch trình đã có. 

- Yêu cầu Quý khách thực hiện ĐÚNG THỜI GIAN mà HDV đã sắp xếp. Nếu quý khách nào đến trễ quá 15 

phút, Đoàn sẽ không chờ.  

-  Ngoài các địa điểm đã được liệt kê trong chương trình, nếu Quý khách có nhu cầu muốn đến thăm một địa 

điểm khác không có trong chương trình, thì Quý khách sẽ tự chi trả các chi phí đó.  


