
 

 

CHƯƠNG TRÌNH THAM QUAN HỘI CHỢ KẾT HỢP DU LỊCH 

DUBAI – THE LEISURE SHOW 2023 

  
 

 Thời gian : 05 ngày 04 đêm   
 Hãng hàng không 5* : Emirates   
 Khách sạn 5* : 3 đêm 
 Khởi hành : 20/05/2023 
 Tham quan triễn lãm : 23/05/2023 

Mô tả triểm lãm: 
 Tạo các kết nối có ý nghĩa, cung cấp các sản phẩm mới nhất và có quyền truy cập vào nội dung cao 

cấp. Leisure Show là nền tảng hoàn hảo để khách truy cập tìm nguồn sản phẩm và giải pháp mới nhất 
cũng như tìm hiểu về các xu hướng và cải tiến mới nhất. 

 Triển lãm The Leisure Show phục vụ như một nền tảng cơ bản kết nối các nhà cung cấp chính của 
ngành với các kiến trúc sư, nhà thiết kế, nhà phát triển thương mại và những người ra quyết định 
quan trọng, tham quan triển lãm với mạng lưới, những người đến tìm nguồn sản phẩm mới nhất và 
tìm thiết bị mới nhất để chế tạo, vận hành và duy trì khu nghỉ dưỡng, trung tâm thể dục, spa, khu vực 
ngoài trời, công viên giải trí và các cơ sở giải trí khác. 

NGÀY 01 TP.HCM - DUBAI 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

  MB 

21h00   Trưởng đoàn đón Quý khách tại sân bay Tân Sơn Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay đến Dubai  

Thông tin chuyến bay: 

EK393 SGN DXB 23:55 – 04:25+1. Quý khách nghỉ đêm trên máy bay. 

NGÀY 02 DUBAI – ABU DHABI 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

   

05h00  Xe và HDV địa phương đón Quý khách tại sân bay đưa về khách sạn dùng buffet sáng. 

Sau bữa sáng, đoàn khởi hành đến Abu Dhabi – Thủ đô của các tiểu vương quốc Ả Rập Thống 

Nhất (UAE) tham quan: ( thời gian di chuyển gần 2 tiếng, quý khách tranh thủ nghỉ nơi trên xe 

sau 01 chặng bay. Dài) 



 

 

 Khách sạn 7 sao Emirates Palace – khách sạn 7 sao dát 

hơn 40 tấn vàng và thưởng thức cà phê + bánh phủ 

vàng. Đây là công trình kiến trúc mang tính biểu tượng 

của Abu Dhabi, nơi đây mang nét kiến trúc Ả Rập cổ 

điển với các tiện nghi và dịch vụ xa hoa.  

 Làng văn hóa Di Sản Abu Dhabi nằm trong khu vực 

Corniche gần Trung tâm mua sắm Marina trên đường 

Breakwater ở Abu Dhabi. Đây là nơi bạn có thể trải 

nghiệm lịch sử và cuộc sống của người Ả Rập xưa khi 

dầu mỏ chưa bùng nổ.  

12h00  Quý khách dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. Sau 

đó, Đoàn tham quan: 

  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… Cả thánh đường có đến 82 mái vòm và 1.048 

chiếc cột bên ngoài có hình cây chà là – loài cây đặc 

trưng của Trung Đông. Ngoài ra thánh đường còn có sức 

chứa đáng kinh ngạc với hơn 40.000 tín đồ cầu nguyện 

cùng một lúc.  

17h30 Quý khách lên xe trở về Dubai, dùng bữa tối tại nhà hàng. Sau đó về khách sạn nhận phòng nghỉ 

ngơi. 

NGÀY 03 DUBAI – DESSERT SAFARI TOUR 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

   

08h00 Sau khi bữa sáng tại khách sạn, Quý khách bắt đầu hành trình tham quan: 



 

 

 Chụp ảnh bên ngoài khách sạn 7 sao hình cánh buồm tráng lệ Burj Al Arab. Với kiến trúc đặc 

biệt, Buji Al-Arab là “khách sạn 7 sao” đầu tiên trên thế giới và cũng là một trong những khách 

sạn tốt nhất thế giới hiện nay. Với chiều cao 321 mét, đây là tòa nhà xây dựng cao nhất được sử 

dụng như một khách sạn sang trọng. Người Ả Rập xây dựng khách sạn này trên một hòn đảo 

nhân tạo, cách bãi biển Jumeirah 280 mét, và dùng một cây 

cầu riêng để nối khách sạn với đất liền. Không chỉ được thiết 

kế theo phong cách kiến trúc sang trọng kết hợp cả Đông lẫn 

Tây, khách sạn 7 sao này còn có đến 8.000m2 dát vàng 22 – 

cara và 24.000 m2 lát 30 loại đá cẩm thạch.  

 Khu Đảo Cọ hay còn gọi lại Quần đảo Palm Jumeirah. 

Quần đảo nhân tạo lớn nhất thế giới có thể chiêm ngưỡng từ 

trên không.  

 Gold Souk (Chợ nữ trang) – 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”.  

 Spice Souk (Chợ gia vị) – trưng bày vô số hương liệu và gia 

vị đủ màu sắc như trầm hương, đàn hương, nhựa thơm, cà ri 

vàng, nhục quế, nghệ tây, chà là… 

 Cửa hàng thảm Ba Tư với những tấm thảm họa tiết làm từ 

Vàng 22 - 24K. 

 Cửa hàng lưu niệm đồ da và tranh vàng  

12h00  Quý khách đi ăn trưa tại nhà hàng. Sau đó đoàn về lại khách 

sạn nghỉ ngơi. 

15h00  Xe và HDV đón Quý khách khởi hành vào Trung tâm của 

Sa mạc để tham gia các trò chơi mạo hiểm – Desert safari 

tour. Quý khách sẽ tham dự vào một chương trình đặc sắc 

nhất Dubai: Đua xe trên các cồn cát sa mạc, cưỡi lạc đà, 

hút Shisa, thưởng thức thịt nướng cùng xem múa bụng 

Belly Dance trong đêm sa mạc huyền bí.  

19h00   Quý khách Ăn tối buffet Arap trên Sa mạc đã bao gồm 

đồ uống nhẹ.  

Ghi chú: Mỗi xe Landcruiser sẽ chỉ chở 6 khách/ Xe. Quý khách nên chọn nhóm 

trước 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 do chương trình đua xe khá mạo hiểm và dễ bị say xe. Bữa ăn tại sa mạc là đồ ăn buffet Arap phục 

vụ theo kiểu Thổ dân xưa kia. Cách phục vụ hơi lạ, đồ ăn cũng lạ theo văn hóa địa phương. Quý khách nào khó ăn xin vui lòng 

cầm theo đồ ăn nhanh (nếu có).  

21h00 Xe đưa Quý khách trở về khách sạn ngơi. Nghỉ đêm tại khách sạn. 

NGÀY 04 
DUBAI – THAM QUAN TRIỄN LÃM THE 

LEISURE SHOW 2023 CẢ NGÀY 

Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 
 Tự túc Buffet 

08h00 Sau khi bữa sáng tại khách sạn, xe chở quý khách đến tham 

quan triển lãm, trên đường đoàn  
 Chụp ảnh bảo tàng tương lai độc nhất ở Dubai. Bảo tàng 

kim loại 7 tầng cao 77m, thiết kế hình elip và được trang trí 

bởi 14.000m thư pháp Arab trên nền thép không gỉ.  

10h00 Đoàn check in và tham quan triển lãm THE LEISURE 

SHOW 2023 cả ngày. Tự túc dùng bữa trưa tại triển lãm 

18h00  Xe đưa đến bến du thuyền, đoàn lên tàu trải nghiệm buffet 

tối bao gồm đồ uống trên du thuyền ngắm nhìn vịnh Ba Tư 

với các tòa nhà được thiết kế độc đáo, đầy sắc màu khi về 

về đêm. Sau đó, về lại khách sạn nghỉ ngơi. 

NGÀY 05 DUBAI – TP.HCM 
Ăn Sáng Ăn Trưa Ăn Tối 

 MB MB 

05h00 Quý khách làm thủ tục trả phòng khởi hành ra sân bay về lại TP. Hồ Chí Minh, công ty có chuẩn 

bị hamberger và nước uống gởi quý khách tại sân bay. 

Thông tin chuyến bay: EK392 DXB SGN 09:40 – 19:35 

19h30  Về đến sân bay Tân Sơn Nhất, Quý khách làm thủ tục nhập cảnh, nhận hành lý. Kết thúc 

chương trình, chia tay tạm biệt và hẹn gặp lại. 

 

GIÁ DỊCH VỤ CHO 01 KHÁCH (VND/KHÁCH) 
ĐOÀN KHỞI HÀNH TỪ 10 KHÁCH 

NGÀY KHỞI HÀNH 
NGƯỜI LỚN 

(>11 TUỔI) 

20-24/05/2023 40.900.000 VND/KHÁCH 

 

 

 



 

 

 GIÁ TOUR BAO GỒM: 

1. Vé máy bay khứ hồi Emirate 5* theo SGN-DXB-SGN (bao gồm 25kg hành lý ký gửi và 7kg xách 

tay). Thuế sân bay 2 nước. 

2. Visa nhập cảnh 1 lần.  

3. Khách sạn 5 * – 3 đêm: Ghaya Grand,… hoặc khách sạn tương đương 

Tiêu chuẩn: (2 khách người lớn /phòng, lẻ nam/nữ ghép phòng 3 khách): 

4. Xe máy lạnh phục vụ suốt tuyến. 

5. Ăn uống theo chương trình: 5 bữa chính trong đó 3 bữa chính setmenu + 1 bữa tối BBQ safari +  

Đặt biêt: 1 bữa buffet tối trên du thuyền - không giới hạn đồ uống: solf drink-bia rượu 

6. Vé tham quan theo chương trình: 

 Monorail tại đảo cọ  

 Khám phá sa mạc bằng xe Land Cruiser và xem show tại camp 

 Cà phê + bánh phủ vàng tại khách sạn 7*  

7. Nước suối phục vụ suốt tuyến.   

8. HDV phục vụ suốt tuyến theo chương trình.                  

9. Bảo hiểm du lịch quốc tế toàn cầu 

10. Bộ quà tặng du lịch quốc tế: Nón du lịch + Gối cổ+ Túi canvas+ Nametag  

11. Vé vào tham quan triển lãm 

 GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

1. Phí bồi dưỡng cho tài xế và hướng dẫn viên theo thông lệ Quốc tế là 40usd/khách/tour 

2. Phiên dịch tại triển lãm 

3. Phụ thu phòng đơn (1 khách/phòng): 4.650.000 vnd/khách/tour. 

4. Thuế VAT 

 ĐIỀU KIỆN HOÀN/HỦY:  

- Ngay sau khi đăng kí tour, cọc 50% tổng giá tour, Phần còn lại vui lòng thanh toán trước 10 

ngày khởi hành.  

- Hủy tour sau khi đăng ký phí phạt 50% tiền cọc. 

- Hủy tour trước 20 ngày phí phạt = 50% tổng giá tour chương trình (Tính theo ngày làm việc). 

- Hủy tour trước 10 ngày phí phạt = 75% tổng giá tour chương trình (Tính theo ngày làm việc). 

- Sau thời gian trên phí phạt = 100% tổng giá trị chương trình (Tính theo ngày làm việc). 

- Việc huỷ bỏ chuyến đi phải được thông báo trực tiếp với Công ty bằng văn bản hoặc qua email, tin 

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

- Vì tính chất tour lẻ ghép đoàn nên đoàn sẽ khởi hành từ 10 khách trở lên. Trường hợp không đủ 

đoàn, sẽ dời sang ngày khởi hành kế tiếp. Công ty sẽ thông báo đến quý khách trước 10 ngày khởi 

hành, trường hợp quý khách không sắp xếp được thời gian tham gia tour vào ngày khởi hành kế tiếp 

công ty sẽ hoàn lại đủ 50% quý khách đã cọc. 



 

 

 GHI CHÚ:  

-  Trong trường hợp Quý khách bị từ chối Visa sẽ không hoàn lại: 100 usd/khách. Lệ phí dịch thuật hồ 

sơ và Thư mời.  

-  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 báo trước.  

-   Thứ tự các điểm tham quan trong chương trình trong một số trường hợp có thể thay đổi tùy theo tình 

hình thực tế nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan như lúc đầu. 

** 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 Cty 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. 


