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Thăm Vương Quốc Dubai 
Rừng Tràm 

Mở Đầu: Bài viết này chúng tôi muốn ghi lại 
cái may mắn mà chúng tôi được thăm một xứ 
cách đây khoảng 60 năm còn lạc hậu, nghèo 
đói, mà nay đã trưởng thành và có những gì 
mà tất cả mọi người coi là nhất thế giới, hơn 
cả Mỹ và các nước Âu Châu. Bài viết chỉ tóm 
tắt và như AH Lê Văn Sâm nói, các quí AHCC 
đỡ tốn kém vài ngàn USD mà biết được 
những cảnh huy hoàng và đẹp đẽ của xứ 
Dubai này. 

Vương Quốc Dubai: Dân số vương quốc 
Dubai năm 1960 chỉ có 40 ngàn người, nhưng 
hiện nay dân số là 3.137 triệu người (theo 
Wikipedia ngày 8-10-2018). Thời gian trước 
1960, dân chúng ở đây nghèo nàn, chỉ sống 
bằng nghề đánh cá. Năm 1966, người ta 
khám phá dầu ngoài khơi, bắt đầu khai thác 
và xứ này bắt đầu giầu có. Tuy nhiên, hiện 
nay dầu chỉ chiếm khoảng 5% lợi tức chung 
của vương quốc và đến năm 2020 là hết. Bình 
quân lợi tức đầu người là $35,000 USD, Hoa 
Kỳ là $62,518 USD (thứ 7), Việt Nam là 
$7,482 USD (thứ 129). Theo Wikipedia, hiện 
nay Dubai kinh tế tăng trưởng nhanh nhất thế 
giới, với tốc độ tăng trưởng 6.1% trong năm 
2014. Cũng năm này, Dubai giao dịch với 
Trung Quốc là 47.7 tỉ USD, sau đó là Ấn Độ 
với 29.7 tỉ USD, Hoa Kỳ là 22.62 tỉ USD v.v. 
Dịch vụ chính là tài chánh, trao đổi hàng hóa 
và du lịch. 

Sửa Soạn Hành Trình: Vào một buổi tối, cách 
ngày đi Dubai khoảng 1 tháng, tôi đang thiu 
thiu ngủ, điện thoại reng, nhà tôi bắt máy thì 
ông bà bạn cho biết đã book đi Dubai và mời 
chúng tôi cùng đi. Chúng tôi chưa bao giờ đến 
Dubai, nhưng qua báo chí và internet biết xứ 
này có những công trình đẹp, nên quyết định 
đi ngay. Chúng tôi nhờ ông bạn book dùm 
ngay cho, để đi cùng hãng máy bay và ở cùng 
một khách sạn. Thế là khoảng 1 giờ sau, cả 
hai vợ chồng ông bạn và chúng tôi đã làm 
xong thủ tục đi. Chúng tôi được biết xứ này 
không cần visa, nhưng về an ninh rất chu đáo, 
không lo ngại gì nữa. 

Ngày Khởi Hành: Chúng tôi book đi Dubai 
vào ngày 7 tháng 3 và về đến nhà vào ngày 
14 tháng 3 năm 2019. Dù đi máy bay đi nữa, 
từ Texas đến Dubai phải chuyển 3 lần máy 
bay và phải chờ đợi phi trường, nên tổng số 
giờ mỗi lần đi và về khoảng 24 giờ, 16 đến 17 
giờ bay và ngồi chờ ở phi trường khoảng 7 
đến 8 giờ. Chúng tôi ai cũng trên 70 tuổi nên 
cũng hơi mệt. Chúng tôi đến Dubai vào buổi 
tối, check in và ngủ qua một đêm. Khách sạn 
tương đối khá, nằm gần phi trường, cách phi 
trường khoảng 1 mile thôi. 

Ngày Đầu: Sáng ngày đầu, chúng tôi ăn sáng 
tại khách sạn. Ở đây, ăn uống mắc mỏ, khách 
sạn không bao ăn sáng, chúng tôi phải trả $25 
USD cho mỗi người. Sau đó, chúng tôi đi bộ 
đến một hãng travel hỏi để mua vé đi thăm. 
Gặp ông chủ hãng, sau khi tham khảo, chúng 
tôi book 4 ngày đi thăm tất cả những thắng 
cảnh xứ Dubai. Ông chủ hãng cho biết mỗi 
cặp phải trả $775 USD cho 4 ngày đi, bao 
gồm xe chuyên chở, vé vào cửa và 2 bữa ăn 
tối. Ông bạn của tôi làm bảo hiểm xe hơi, có 
nhiều kinh nghiệm mua bán đề nghị trả tiền 
mặt mỗi cặp là $750 USD và ông chủ chấp 
nhận. Chúng tôi trả tiền và họ sẽ đón chúng 
tôi tại khách sạn lúc 2:45 giờ chiều ngày hôm 
đó. 

 
Hai con lạc đà đang gặm cây 

Chuyến Thăm Xa Mạc: Đây là chuyến đi đầu 
tiên của chúng tôi. Xe đón chúng tôi đúng vào 



TRANG  102      ÁI HỮU CÔNG CHÁNH 

 
lúc 2:45 chiều. Xe 4x4 này có thể chứa 7 
khách. Đặc biệt, trước khi đi và về, xe được 
kiểm soát rất kỹ về độ căng bánh xe. Vì xe 
chạy trên những đồi cát Safari, mọi người đều 
phải đeo giây nịt an toàn. Xe lên xuống thật 
nguy hiểm. Dọc theo đường xe chạy, chúng 
tôi được ngắm những con lạc đà đang gặm lá 
cây. Gần đến khu giải trí Arabic Bedouin, 
chúng tôi lần đầu tiên được cưỡi lạc đà. Ngồi 
lênh khênh trên lưng lạc đà mà chúng tôi cảm 
thấy sợ. Trước đây, người Ả Rập cưỡi lạc đà 
đi hàng trăm dặm, nắng và khổ cực vô chừng. 
Sau đây là hình vợ chồng chúng tôi cưỡi lạc 
đà. 

 
Vợ chồng tôi cưỡi lạc đà 

Sau đó chúng tôi vô khu Arabic 
Bedouin để ăn uống và xem giải trí. Đặc biệt, 
chúng tôi được xếp ngồi trên dẫy lều cao VIP, 
trong khi đa số khách ngồi dưới đất. Chương 
trình gồm ca hát và nhảy múa thật vui nhộn. 
Họ mang đồ ăn cho chúng tôi, mỗi người một 
đĩa lớn gồm thịt BBQ nướng và cơm, đồ tráng 
miệng, trong khi khách khác phải sắp hàng lấy 
đồ ăn. 

 
Bích Thuận và bà bạn chụp trước khu giải trí 

 
Bích Thuận và bà bạn ngồi trên phòng VIP 

Khoảng 9 giờ tối chương trình chấm 
dứt và xe đưa chúng tôi trở lại khách sạn. Và 
như đã nói ở trên, chúng tôi phải ngừng lại để 
cho người kiểm soát lại các bánh xe xem đủ 
sức căng chưa và họ bơm hơi thêm vô. 
Chúng tôi cảm thấy tinh thần trách nhiệm của 
họ thật cao. 

Về đến khách sạn lúc 10 giờ tối, chúng 
tôi tắm rửa và ngủ để sáng mai đi sớm. 

 
Quang cảnh bên ngoài Abudhabi Grand Mosque 

Thăm Abudhabi Grand Mosque và Ferrari 
World: Đây là lần đầu tiên chúng tôi được đến 
thăm nhà thờ Hồi Giáo. Theo anh tour guider 
cho biết nhà thờ Hồi Giáo này có thể chứa 
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đến 41 ngàn người. Nhà tôi quên mang theo 
khăn trùm đầu nên phải vô phòng trong nhà 
thờ mượn một chiếc áo có chùm đầu, riêng tôi 
anh tour guider đã nhắc nhở thay quần dài 
nên không trở ngại. Đây là tấm hình chúng tôi 
chụp trước nhà thờ. Nhà thờ thật nguy nga, 
tất cả đều làm bằng marble và vàng, ngay cả 
những bức tường trên đường vô. Đường đi 
cũng vậy, đều làm bằng marble. 

Chúng tôi tiếp tục theo đoàn người vô 
thăm phòng cầu nguyện chung và phòng dành 
cho nam giới. Tất cả đều trống không trừ một 
cây đèn thật đẹp treo ở giữa phòng và một 
bục gỗ, không giống như chùa Phật Giáo hay 
nhà thờ Công Giáo có những tượng Phật hay 
tượng Chúa, Đức Mẹ v.v. 

 
Vợ chồng Trực chụp trước Abudhabi Grand 

Mosque 

 
Chỉ có một chiếc đèn đẹp này thôi 

 Viếng xong, chúng tôi được dẫn đi xem 
Ferrari World. Đây là lần đầu tiên tôi được đi 
xem phim đua xe và bay trên khung trung rượt 
xe Ferrrari. Thật hãi hùng, y như mình chạy thi 
đua xe Ferrari hay bay bổng rượt đuổi xe 
trong vòng 15 đến 20 phút. Nhà tôi đã xem 
những phim này ở Disney World nên thích thú 
và không sợ hãi như tôi. Đây cũng là lần đầu 
tôi được nếm những hương vị Disney World 
mà tôi dự định đi thử. 

Chúng tôi cũng được viếng thăm khách 
sạn mắc nhất ở đây. Giá phòng tối thiểu là 
$1,800 USD/1 đêm và 1 ly cà phê giá là $75 
USD/1 cup. Bốn chúng tôi chụp một tấm ảnh 
kỷ niệm tại đây. 

 
Cả bốn chúng tôi chụm tay lại tại khách sạn này 

Thăm Dubai Mall và Nhà Chọc Trời Burj 
Khalifa và Tunnel Aquarium. 

Đây là ngày mà chúng nghĩ là ngày vui 
nhất. Xe đón chúng tôi lúc 9 giờ sáng, đưa 
chúng tôi chạy vòng thành phố Dubai, coi 
những ngôi building cao ngất. Chúng tôi nhận 
thấy thành phố này được xây trên một khu đất 
cát rộng rãi, nên được phối trí đúng như kế 
hoạch, hai bên đường đều trồng hoa, và giữ 
gìn thật sạch sẽ, nhất trên thế giới, hơn cả 
Singapore mà chúng tôi đã có dịp viếng thăm 
một lần. 

Cái thích thú nhất là chúng tôi được 
đưa lên bằng thang máy lên đến tận tầng lầu 
thứ 124 xem thành phố Dubai. Đây là lần đầu 
tiên tôi được lên cao như vậy. Nhìn những 
buildings ở dưới mà mình có cảm giác như 
thấp bé, dù thực sự nó cao và to lớn. Mỗi lần 
thang máy lên xuống có thể chở tới 25 hay 26 
người. 
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Vợ chồng Trực ở tầng thứ 124 nhìn xuống Dubai 

 
Những building cao ngất và những vườn bông 

Mall Dubai được coi là đông khách nhất 
trên toàn thế giới, rất đông khách hơn ở 
Austin, TX, nhiều, cả vài chục lần, vì ngoài 
những hàng bày bán, họ có những show khác 
như lên tầng lầu cao nhất thế giới, buổi tối 
xem show nháy đèn và phun nước thật đẹp và 
quyến rũ. Ngay cả việc đến thăm cũng dễ 
dàng hơn nhiều, vì ngoài xe đưa đến, họ còn 
có cả xe điện đưa đến như ngày thứ 5 chúng 
tôi đã thử. 

 Xin quí AHCC xem một clip video phun 
nước mà chúng tôi đã thu lại: 

Xem Phun nước ở Dubai 

Chúng tôi có dịp xem Tunnel Aquarium 
ở ngay trong Dubai Mall. Nó cũng khá nhưng 
không phải hạng nhất. Nhưng vì đã mua vé 
nên chúng tôi phải vô xem. 

 
Coi cá ở Tunnel Aquarium 

 
Khách sạn 7 sao ở Dubai 

Thăm Miracle Garden và Marina Cruise. 
Đây là khu vườn hoa có lẽ vào bậc nhất toàn 
cầu. Chúng tôi phục dân Dubai về việc họ có 
thể trồng hoa trên xa mạc, làm những con vật 
khổng lồ bằng hoa. Chúng tôi thấy họ đặt 
những ống nước nhỏ theo đường hoa để tưới 
tự động khỏi phải tưới vài lần mỗi tuần lễ. 
Chúng tôi đã ghé thăm vườn bông Butchard 
Garden ở Victoria, Canada, nhưng thấy vườn 
bông này kỳ công và khá hơn nhiều. Có nhiều 
người canh giữ xem khách có đụng làm tổn 
thương hoa hay không. Không có khách nào 
được đụng vô hoa. 

https://youtu.be/3ii1S4o_guE
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Vườn bông Miracle Garden 

 
Một cảnh đẹp trong vườn bông Miracle Garden 

 Sau đó, chúng tôi được dẫn đi cruise 
dọc theo những con sông trong thành phố và 
ăn bữa cơm buổi tối trên tầu. Thật diễm lệ coi 
thành phố vào ban đêm với những đèn mầu 
như trong ngày lễ. Chúng tôi được đãi bữa 
cơm nhiều món, gồm cả khoảng 20 món ăn. 
Nhưng có lẽ chúng tôi không thích những du 
khách Ấn Độ hay Hồi Giáo, họ không giữ 
truyền thống Âu Mỹ người đến trước nhận đồ 
ăn trước, hơi vô trật tự. Trong khi dùng thức 
ăn, chúng tôi được xem show nhảy vũ. 

 
Vợ chồng Trực trước cruise 

 
Các món ăn trên cuise 

Thăm Global Village. Đây là chuyến chót, 
chúng tôi được viếng thăm khu chợ Global 
Village, tất cả gian hàng hội chợ toàn thế giới. 
Họ dự định cho cả tương lai nên bãi xe và khu 
giải trí có thể mở rộng ra. Ở khu Miracle 
Garden hay khu này dự trù là những thành 
phố, nên đã xây cất nhiều buildings lớn ở gần 
khu giải trí. Chúng tôi đi hết khu này khoảng 3 
giờ, thử ăn đủ món như gỏi Thái Lan đu đủ 
trộn vì nhà tôi đã có dịp thử ở Thái Lan.  

 
Bích Thuận và bà bạn chụp trong Global Village 

 
Bích Thuận trong khu hang Nhật 
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Có những chiếc thuyền bán đồ ăn đủ 

thứ, từ đồ ăn Thái, Việt, Âu Châu, Mỹ Châu, 
Ấn Độ, v.v. thật nhiều khách. 

 
Thuyền bán đồ ăn trên sông 

 Ngày chót chúng tôi mua 4 vé xe điện 
dùng trong 1 ngày để đi thăm lại Dubai Mall và 
ra bãi biển xem. Đây cũng là một kinh nghiệm 
cho tôi vì ông bạn tôi có nhiều kinh nghiệm đi 
đây đó. Giá vé khoảng $3 USD / 1 người. 
Trước khi đi đâu, ông bạn tôi cầm họa đồ và 
hỏi thăm cặn kẽ những nhân viên bán vé, sau 
đó mới đi. Chúng tôi cứ theo ông ta và không 
bị lạc. Vé dùng cho đường xe điện chạy trên 
cầu và xe lửa chạy dưới đất, thường được nối 
với nhau. Nếu biết đi như thế này, thì tiện lợi 
và đỡ rất nhiều tiền thay vì phải đi tours tốn 
kém. Trước tiên chúng tôi đáp xe điện trở lại 
Dubai Mall để thăm viếng lần nữa. Trước khi 
đi, chúng tôi lấy bản đồ, đọc bản chỉ dẫn, và 
nếu không hiểu thì hỏi nhân viên hay người đi. 

 
Bích Thuận và bà bà bạn trước 1 ga xe điện 

 
Bích Thuận và bà bạn trong 1 ga xe điện 

Đây cũng là một trong những cách câu 
khách cho Dubai Mall như chúng tôi nói trước 
đây. Dân chúng sống trong những cao ốc có 
thể dễ dàng đi mall mua đồ một cách thật giản 
dị, an toàn và thật rẻ tiền. Từ chỗ trạm xe điện 
đều có đường dẫn đến mall hay khu khác thật 
an toàn. 

 
Đường nối vô những cơ quan chính như Dubai Mall 

 
Cảnh star wars trong Dubai mall 
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Vợ chồng Trực ngồi trong xe điện 

Ở chơi ở đây, đi xem thêm hàng hóa và 
ăn uống, sau đó chúng tôi đáp xe điện và xe 
lửa ra bờ biển xem và mua đồ kỷ niệm thật rẻ, 
với giá $5 USD cho 3 món đồ kỷ niệm. 

 
Bích Thuận chụp ở bãi biển Dubai 

Cuối ngày chúng tôi đi xe điện tới tiệm 
ăn người Ấn Độ ăn bữa cơm chiều và trở lại 
khách sạn lấy đồ và xe bus của khách sạn 
đưa chúng tôi ra phi trường. 

Kết Luân. 

Tổng kết, chúng tôi chi tiêu cho mỗi 
người khoảng $1,600 USD cho 1 tuần lễ đi về 
thăm xứ Dubai. Thật rẻ, chỉ bằng một chuyến 
đi nghỉ mát của chúng tôi tại Cancun, Mễ Tây 
cơ, nhưng chúng tôi đã biết thêm và học hỏi 
được rất nhiều. Du lịch qua xứ Dubai này cho 
chúng tôi biết: 

 Về an ninh, không cần visa hay ghi thêm 
giấy tờ, chỉ cần passport là dễ dàng vô 
thăm, không có chuyện khủng bố như ở 
Mỹ. Công việc kiểm soát nhanh hơn cả ở 
Mỹ hay Cancun, Mễ Tây Cơ. 

 Đường xá sạch sẽ vào bậc nhất trên hoàn 
cầu. Dân chúng biết tự trọng. Tuy nhiên, ở 
trạm xe bus, chúng tôi thấy có vài mẩu 
thuốc lá do những người nước ngoài vứt. 
Vào buổi sáng, khách sạn hay building gần 
đó cho người ra quét dọn, hay nhân viên 
chính phủ quét dọn. 

 Những trạm xe bus đều được gắn máy 
điều hòa. 

 
Trạm xe bus 

 Lề đường rất rộng, khoảng 15 đến 20 mét, 
thường có chỗ parking cho xe hơi, nhiều 
nơi có cả 2 đường cho xe đạp. Xe hơi 
không đậu trên xa lộ như ở Mỹ.  

 Những xa lộ lớn đều được trồng hoa bên 
vệ đường. 

 Các thành phố đều mới xây, nên có những 
xa lộ rộng rãi. Cao ốc cũng phối trí rất đẹp. 
Thường, những khu downtown là cao ốc. 
Cũng có khu dân cư ở trong những nhà 2 
tầng lầu. 

 Đồ ăn không khá hơn Mỹ và giá cũng cao, 
khách sạn ở đây giá hơi cao. Nếu quí vị 
muốn đi thăm, chúng tôi nghĩ đi bộ trong 
khu vực khách sạn kiếm chợ bán đồ ăn 
mua thêm về ăn hoặc vô tiệm gần đó, tiết 
kiệm được rất nhiều tiền. 

Chúng tôi có thể khai thác chi tiết rõ ràng 
hơn, có thể gấp 3 hay 4 lần, nhưng vì đây chỉ 
bài tóm tắt cho quí vị thấy xứ Dubai, một nước 
cách đây 60 năm nghèo đói, ít dân, sa mạc, 
mà nay đã trở thành bậc nhất trên hoàn cầu. 
Chúng tôi mong rằng người Việt của mình 
thường tự hào nước Việt ngàn năm văn hiến, 
bắt chước một phần của xứ Dubai làm cho 
quê hương của mình khá hơn, cho dân đỡ 
khổ hơn. 

Rừng Tràm 

 


