
 

 

 

KHÁM PHÁ MYANMA – HÀNH HƢƠNG MIỀN ĐẤT PHẬT 

YANGON –BAGO – CHÙA HÒN ĐÁ VÀNG 
  

(04 ngày / 03 đêm ) 

 

KHỞI HÀNH:  

1 VN 943  SGNRGN SS7  0935  1110  /E                                            

2 VN 942  S RGNSGN SS7  1210  1500  /E 

 

NGÀY  01  :  TPHCM -  Yangon – Chùa vàng Shwedagon  ( -  / L  /  D )  

 

07H00: Quý khách ra sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất tại cổng D1 cột 11-12 HDV 

H&H TRAVEL làm thủ tục đáp chuyến bay VIETNAM AIRLINES  đi Yangon 

chuyến 09h35 

11:10:  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 thăm 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 (2500 tuổi, với chiều cao hơn 100m so với 

mực nước biển và được dát 60 tấn vàng). 

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

 

NGÀY 2  :  Yangon – Bago-   Kyaikhto   ( B / L / D ) 

 

Sau khi dùng bữa 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 thăm 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 dùng bữa trưa, xe sẽ đưa quý khách thăm 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). 



 

 

Sau khi nhận phòng khách sạn, Quý khách sẽ vào Chùa Hòn đá vàng thăm 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. 

 

NGÀY   03     Bago  -   Yangon    ( B / L / D ) 

 

Qúy khách dùng bữa sáng tại ks  sau đó xe sẽ đưa quý khách quay trở về Bago, quý 

khách sẽ ghé vào thăm quan cung điện Kanbawzathardi, kinh đô của các triều đại 

vua của Myanmar vào thế kỷ thứ 15, 16.  

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

đi thăm 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. 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. 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. 

Dùng bữa tối tại nhà hàng địa phương tại Yangon. Nghỉ đêm tại khách sạn 3* ở 

thành phố Yangon. 

 

NGÀY   04   Yangon – HO CHI MINH 

Sau bữa sáng tại khách sạn, 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 sẽ được đưa đến thăm ngôi chùa Lawka Chathar với bức tượng Phật bằng đá 

cẩm thạch lớn nhất thế giới.  

10h30 sáng, xe sẽ tiễn quý khách ra sân bay quay về Việt Nam, kết thúc chƣơng 

trình du lịch Myanmar. 

 

 

- End of our service 

 

GIÁ TOUR: 11.988.000 VNĐ 
Bao gồm: 

- Vé máy bay khứ hồi (SGN – YAGON – SGN) VIETNAMAIR LINES ) 

- 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 – thăm quan theo chương trình. 

- Phục vụ khăn nước trên xe (2 chai, khăn/người/ngày). 

- Hướng dẫn tiếng Việt/ tiếng Anh suốt tuyến. 

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

- Lệ phí bốc dỡ, mang vác đồ tại khách sạn và sân bay. 



 

 

 

Không bao gồm: 

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

•  Chi phí phòng đơn 

•  Tiền bồi dưỡng cho HDV và lái xe địa phương ( 3 usd/ngày/khách) 

 

Hotel  Usage : ( 03 star )   

 

 

City Name 

 

 

03  star Hotels  

 

 Yangon  

 

Central Hotel ( www.centralhotelyangon.com ) Superior Room hoặc tương 

đương 

 

Golden Rock   

 

Eternity Resort                                                 Superior Room   

  

 

 

Thank you! 

 

http://www.centralhotelyangon.com/

