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Thời gian: 04 NGÀY 03 ĐÊM 
Khởi hành dự kiến: 

 
Chương trình được thiết kế đặc biệt dành 

 
 Hotline người phụ trách: 

 
Myanmar - điểm đến hấp dẫn du lịch nhất tại Đông Nam Á. Con người Myanmar rất thân thiện và hiền hòa, với 

khoảng 80% dân số theo đạo Phật, cùng nhánh Theravada với đạo Phật ở Laos và Thái Lan. Hãy cùng GOLDEN 

STAR TRAVEL ghé thăm Myanmar để tự mình cảm nhận một cố đô Yagon hay thành phố Kyaikhtiyo xinh 

đẹp, mến khách này. 

 

 Điểm nổi bật 

 Tham quan “Ngôi chùa Myat Shwedaw” – ngôi chùa đang thờ Xá lợi Răng Phật. 

 Tham quan “Chùa vàng Shwedagon” - một trong những kỳ quan của thế giới 

 Tham quan “Cung điện Kanbawzathardi”  

 Tham quan “Golden Rock” - “Chùa Hòn đá vàng” 

 Tham quan “Chùa Kyaukhtatgyi” – ngôi chùa với bức tượng Phật nằm lớn thứ 4 thế giới 

Đất nước Myanmar còn được nhắc tới với cái tên “Miền đất Vàng” bởi ánh hoàng kim của những 

ngôi chùa lát vàng trải đều khắp miền đất nước, bởi sự giàu có phong phú của khoáng sản, sản vật 

thiên nhiên và cả sự hiếu khách của những con người nơi đây. Ở Myanmar những người dân không 

có họ mà chỉ có tên. Khi chào nhau họ 
 

NGÀY 1: TP.HỒ CHÍ MINH -  YANGON - CHÙA VÀNG SHWEDAGON     (Ăn trưa, tối)                                    

 

 Quý khách ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất, Trưởng Đoàn đón 

Quý khách và làm thủ tục đáp chuyến bay VN943 SGN - RGN 

09:35 - 11:10 đi Yangon.  

 Đến sân bay Yangon, xe và hướng dẫn viên đón Quý khách 

đến dùng bữa trưa tại nhà hàng địa phương. 

 Sau bữa trưa, bắt đầu chuyến tham quan thành phố Yangon. 

Điểm đến đầu tiên sẽ là “Ngôi chùa Myat Shwedaw” – ngôi chùa 

với kiến trúc hết sức độc đáo, đang thờ Xá lợi Răng Phật.  

 Tiếp đến là “Chùa vàng Shwedagon”, biểu tượng của 

Myanmar và là một trong những kỳ quan của thế giới (2.500 tuổi, 

với chiều cao hơn 100m so với mực nước biển và được dát 60 tấn 

vàng). 
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 Ăn tối và nghỉ đêm tại khách sạn 3* ở Yangon. 

 

 Sau khi ăn sáng tại khách sạn, HDV và xe sẽ đưa Quý khách đi 

Bago, một trong những vùng đất kinh đô của Myanmar vào thế kỷ 

thứ 15,16 cách Yangon khoảng 70 km. Tại đây, Quý khách sẽ dừng 

chân để tham quan và chụp ảnh tại khu tưởng niệm “Htauk Kyant 

war memorial cemetery”. 

 Tiếp đến Quý khách sẽ được chứng kiến cuộc sống và sinh hoạt  

của những vị sư của Myanmar tại tu viện Kyat Kha Wine. Sau khi 

ăn trưa, xe sẽ đưa Quý khách tham quan: “Chùa phật nằm 

Shwethalyaung” một trong những ngôi chùa có niên đại cổ 

nhất của vùng Bago.  

 Xe tiếp tục đưa Quý khách đến chân núi “Golden Rock”, Quý 

khách chuyển sang xe chuyên dụng để đi lên đỉnh núi. (Chi phí xe 

đã bao gồm tới đỉnh, không cần đi thêm kiệu).  

 Quý khách sẽ vào “Chùa Hòn đá vàng” tham quan và làm lễ và 

ngắm cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp trên đỉnh núi Hòn Đá Vàng.  

 Xe đưa Quý khách quay về ks ăn tối và nghỉ đêm ở Eternity 

Resort dưới chân núi Golden Rock. 

 
 

Sau khi ăn sáng, Quý khách làm thủ tục trả phòng. Xe sẽ đưa 

Quý khách quay trở về Bago, Quý khách sẽ ghé vào tham quan 

“cung điện Kanbawzathardi”, kinh đô của các triều đại vua của 

Myanmar vào thế kỷ thứ XV, XVI.  

Sau bữa trưa tại Bago, Quý khách sẽ quay về Yangon. HDV và xe 

sẽ đưa Quý khách đi tham quan một vòng quay trung tâm của thành 

phố Yangon, Quý khách có thể chụp những tấm hình kỷ niệm tại 

khu vực Chùa Sule, Tòa nhà thị chính thành phố, tòa án tối cao 

và rất nhiều tòa nhà mang đậm kiến trúc phương Tây được xây 

dựng từ thời kỳ thuộc địa.   

 Quý khách tiếp tục tham quan một số cửa hàng chế tác và bán 

các món quà tặng từ ngọc và đá quý, những sản vật mà thiên 

nhiên ban tặng cho mảnh đất Myanmar.  

NGÀY 2: YANGON - BAGO - KYAIKHTO                                                       (Ăn ba bữa) 

NGÀY 3:  BAGO - YANGON                                                      (Ăn ba bữa) 
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 Sau đó, Quý khách sẽ được đến thăm quan “chợ Bogyoke”, với 

tên gọi cũ là chợ Scott, nơi Quý khách có thể lựa chọn cho mình 

rất nhiều loại quà lưu niệm khác nhau.  

 Ăn tối tại Nhà Hàng địa phương. 

 

Sau khi ăn sáng tại khách sạn, Quý khách làm thủ tục trả phòng, xe 

và HDV sẽ đưa Quý khách đi đến thăm “Chùa Kyaukhtatgyi”– 

ngôi chùa với bức tượng Phật nằm lớn thứ 4 thế giới. Tại đây, Quý 

khách sẽ được đến thăm các cửa hàng bán đồ thủ công mỹ nghệ 

chạm khắc gỗ.  

 Quý khách tiếp tục tham quan ngôi “chùa Lawka Chathar” với 

bức tượng Phật bằng đá cẩm thạch lớn nhất thế giới.  

 Xe đưa Quý khách ra sân bay đáp chuyến bay VN942 RHN -

SGN 12:10 - 15:00, kết thúc chương trình du lịch Myanmar.  

 

Lưu ý: Trật tự các điểm tham quan có thể thay đổi tùy theo tình hình thực tế của chuyến đi. Công ty vẫn đảm 

bảo thực hiện đầy đủ các điểm tham quan có ghi trong chương trình. 

 

 

BẢNG GIÁ TOUR  
(Giá áp dụng cho đoàn….người lớn trở lên) 

 
CHUYẾN BAY TIÊU CHUẨN GIÁ TOUR 

(VNĐ/ KHÁCH) 

 
 

 
 

Tên khách sạn 
website 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 GIÁ TOUR BAO GỒM: 
- Vé máy bay khứ hồi theo đoàn SGN-YANGON-SGN của Việt Nam Airlines. 

- Thuế và phụ thu xăng dầu 

- Ăn uống theo chương trình 

- Khách sạn tiêu chuẩn 3* (02 khách/ phòng, trường hợp lẻ người sẽ ở phòng 3). 

- Vé vào cửa thăm quan, xe đón tiễn – tham quan theo chương trình. 

NGÀY 4:  YANGON – TP. HỒ CHÍ MINH                                                   (Ăn ba bữa) 
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- Phục vụ khăn nước trên xe (2 chai, khăn/người/ngày). 

- Hướng dẫn và trưởng đoàn phục vụ suốt tuyến. 

- Vé xe chuyên dụng đưa khách từ chân núi lên đỉnh Hòn đá Vàng.  

- Tặng phí bảo hiểm du lịch Quốc tế (theo bảo hiểm du lịch Việt Nam). 

 

 GIÁ TOUR KHÔNG BAO GỒM: 

- Hộ chiếu còn thời hạn trên 6 tháng. 

- Chi phí cá nhân, đồ uống, hành lý quá cước, tiền điện thoại, phí giặt tại khách sạn. 

- Phụ thu phòng đơn cho khách có yêu cầu ngủ 1 mình : … vnđ/tour 

- Tiền bồi dưỡng cho HDV và lái xe địa phương  

 

 GIÁ TOUR TRẺ EM:  
- Trẻ nhỏ dưới 2 tuổi: 30% giá tour người lớn (sử dụng giường chung với người lớn) 

- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi: 75% giá tour người lớn + 100% thuế (ko có chế độ 

giường riêng). 

- Trẻ em từ 2 tuổi đến dưới 11 tuổi: 90% giá tour người lớn + 100% thuế (Có chế độ giường 

riêng). 

- Trẻ em đủ 11 tuổi trở lên: 100% giá tour người lớn. 

 

Mọi thông tin xin vui lòng liên hệ: 
Hotline:         ………………………………… (Mr/Mrs/Ms:…………………..) 
Email:           ……………………………………………………………………. 
Skype/zalo:   ………………………………………………................................ 
 
 

Sự hài lòng của Qúy Khách là Thành Công của Chúng Tôi! 
                                                               
 
        

 


