Safe Travel Club hân hạnh giới thiệu:

Dubai &
Abu Dhabi (7 ngày)
Tour 1:
Tour 2:
Tour 3:
Tour 4:

từ 13 đến 19 tháng 4, 2020
từ 4 đến 10 tháng 9, 2020
từ 21 đến 27 tháng 4, 2021
từ 3 đến 9 tháng 9, 2021

• Những kỷ lục thế giới rất ngoạn
mục ở Dubai, giàu có nổi tiếng nhất thế giới • Dubai Mall
• Miracle Garden • Desert Safari • Abu Dhabi (thủ đô United Arab Emirates)
• Burj Khalifa - Tòa nhà lớn nhất thế giới xây trên sa mạc
• Dhow Cruise & Show ca nhạc "Ngàn lẻ một đêm" • Palm Jumeirah
Package Price from Los Angeles (including $300 non-refundable registration fee):
● $2,500 một người nếu đóng 50% (cash/check) ít nhất 6 tháng trước ngày khởi hành
● $2,600 một người nếu đóng 50% (cash/check) ít nhất 5 tháng trước ngày khởi hành
● $2,700 một người nếu đóng 50% (cash/check) ít nhất 4 tháng trước ngày khởi hành
● xin gọi điện thoại để hỏi giá nếu muốn ghi danh SAU thời hạn trên (hay nếu không
bay khởi hành từ phi trường LAX).
Sau đó, đóng 50% còn lại (cash/check) ít nhất 90 ngày trước ngày khởi hành (hạn chót).
Ghi chú: tiền tips $70/người sẽ được thu trên xe bus để tặng tài xế, hướng dẫn viên & hotels

Giá vé trọn gói bao gồm thuế (tax) và :
• Vé máy bay khứ hồi từ LAX (xin gọi
phone hỏi giá nếu không bay từ LAX)
• Khách sạn (5 stars) & Xe tour bus
với máy lạnh
• Hướng dẫn viên địa phương & Vé
vào cửa các địa điểm du lịch (xem
chương trình)

• 3 bữa ăn (sáng/trưa/tối) mỗi ngày
(ngoại trừ 2 bữa ăn trưa tự túc suốt
chuyến đi)
• Group Travel Protection (post
departure only, medical expenses: max
$50,000 p.p.)

Chương Trình Du Lịch

(Ghi chú: B: Breakfast, L: Lunch, D: Dinner)
Ngày 1-2 : Bay từ USA đến Dubai (overnight flight). Check-in hotel.
Ngày 3 (B, L, D) : Dubai City Tour, chụp hình các toà nhà với kiến trúc kỳ lạ nhất thế giới được xây
trên đảo nhân tạo giữa biển, hay trên sa mạc cát trắng như
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Atlantis The Palm, Jumeirah Al Naseem, Burj Al Arab, Palm Jumeirah. Viếng Burj Khalifa At the
Top (Tòa Nhà kỷ lục cao nhất thế giới).
Ngày 4 (B, D) : Abu Dhabi City Tour, cơ hội chụp
hình các địa danh như: Yas Island, Ferrari World,
Emirates Palace Hotel, President Palace, Miraj
Islamic ART Gallery, thăm Dates Market.
Ngày 5 (B, L, D) : thăm Vườn Hoa Nhiệm Mầu
(Miracle Garden) giữa sa mạc. Thăm Dubai
Shopping Mall. Viếng Dubai Aquarium. Lên du
thuyền ăn tối giữa vịnh Dubai (Dhow Cruise) &
thưởng thức Show Ca Nhạc "Ngàn lẻ một đêm".
Ngày 6 (B, D) : Nghỉ ngơi hay đi tắm biển
hoặc dạo phố biển. Buổi chiều tham dự Desert
Safari rất hào hứng, cưỡi lạc đà và thưởng thức
bữa ăn tối BBQ truyền thống của dân Ả Rập
ngay giữa sa mạc dưới bầu trời
đầy sao lấp lánh.
Ngày 7 (B) : Trở về USA với
nhiều kỷ niệm khó quên và
chiếc máy chụp hình đầy hình
ảnh đẹp!
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