MYANMAR: YANGON – BAGO – GOLDEN ROCK
Độ dài tour
Chương trình tham khảo
Phụ trách tư vấn

4 ngày 3 đêm

THÔNG TIN LIÊN HỆ
VIETRANTOUR – 33 Tràng Thi – Hà Nội.
Phụ trách tư vấn
Thùy Trang 0868 5899 54 - Tel: 024730 56789 (Máy lẻ: 210)
Myanmar - nơi được coi là thánh địa Phật giáo với hàng ngàn chùa tháp. Tiêu biểu nhất cho màu sắc văn hóa Myanmar chính là thủ đo
Yangon. Yangon được người Anh qui hoạch ngăn nắp và lịch lãm. Kiến trúc cổ Âu, Ấn, Trung xen lẫn các công trình mới hiện đại.
Chùa, Nhà thờ và Thánh đường Hồi giáo đều nổi bật. Đây không phải là thành phố hiện đại nhưng nhiều màu sắc văn hóa đầy sức
sống. Yangon thu hút từ ngôi chùa khổng lồ Shwedagon, từ các vỉa hè rực rỡ sắc màu đến những sạp bán trái cây trải dài trên phố.
Sáng sớm, từng đoàn tăng lữ, áo nâu hay áo vàng tùy mùa, rồng rắn khắp các đường phố khất thực. Buổi chiều các ni cô, cà sa màu
hồng, cũng từng đoàn nhộn nhịp. Chuyến đi này cũng đưa bạn đến với Kyaikhtiyo, nơi những tín đồ Phật giáo thường xuyên hành
hương để tìm kiếm sự bình yên trong tâm hồn.
Hãy tham quan và cảm nhận cùng VIETRANTOUR!

Ngày 1: HÀ NỘI – YANGON
Chiều: 13h30 Xe và Hướng dẫn viên đón Quý khách tại một điểm hẹn đưa ra sân bay Nội Bài đáp chuyến VN957 (16:30 –
18:00) bay đi Yangon. Đến sân bay Yangon, xe và hướng dẫn viên đón Quý khách về khách sạn.
Nghỉ đêm tại khách sạn 3* ở Yangon.

Ngày 2: YANGON – BAGO – KYAIKHTIYO
Sáng: Quý khách khởi hành đi tham quan :
Đài tưởng niệm Htauk Kyant:được xây dựng năm 1951. Đây là một trong những đài tưởng niệm lớn nhất tại đấy nước Myanmar
bao gồm 27.000 ngôi mộ đá hoa cương của các người lính không phân biệt quốc tịch đã ngã xuống tại Myanmar trong thời ký chiến
tranh thế giới lần thứ 02.
Quý khách tiếp tục đi Bago và tham quan:
Bago: Thành phố này cách Yangon khoảng 80 km về phía Bắc. Thành phố nằm ở hai bên bờ sông Ayeyarwady, bên bờ phía Đông là
khu phố cổ và bên bờ phía Tây là khu phố mới.
Chùa Kyaik Pun (tượng phật 4 mặt):Được xây dựng bởi vua Dhamma Zedi vào năm 1476, chiêm bái bốn pho tượng Phật khổng lồ
ngồi theo các vị trí chính yếu trên la bàn.
Tu viện Kyat kha Wine: Nơi tập trung tu hành của hơn 700 vị tu sỹ đang sống tại nơi đây. Tại đây, Quý khách sẽ có cơ hội được dự
nghi thức cung tiến bữa trưa cho các nhà sư
Chiều: Quý khách tiếp tục đi tham quan :
Chùa Shwei Tha Lyaung: Nằm ở phía tây thành phố Bago với hơn 1000 năm lịch sử. Nơi đây chứa pho tượng Phật nằm dài 55m,
lắng nghe truyền thuyết khi Đức Phật nhập Niết Bàn.
Chùa vàng Shwei Mor Do và Cung điện hoàng gia Kanbawza thadi.
Quý khách khởi hành đi

Nghỉ đêm tại khách sạn 3* ở Kyaikhtiyo.

Ngày 3: KYAIKHTIYO - YANGON
Sáng: Quý khách khởi hành tham quan chùa đá vàng Golden Rock :
Dừng chân tại trạm Kin Pun cách thủ đô Yangon 194 km. Đến Kin Pun, Quý khách đổi sang xe tải chuyên dụng, chiếc xe đưa quý
khách vượt qua 13km đường núi quanh co để tới chân núi. Từ chân núi, Quý khách tự lựa chọn đi bộ hoặc ngồi kiệu 4 người khiêng
(chi phí tự túc) để lên đỉnh núi.
Chùa Đá vàng ( chùa Kyaithtiyo): Ngôi chùa này được xây dựng vào năm 574 TCN, gắn liền với truyền thuyết về một vùng đất được
sự bảo hộ của Đức Phật, đồng thời là một thắng cảnh có một không hai của đất nước Myanmar.
Chiều: Quý khách khởi hành về thành phố Yangon. Trên đường đi quý khách đi tham quan:
Chùa Shwedagon: Một trong những ngôi chùa được coi là ngôi chùa linh thiêng nhất ở Myanmar và cũng là biểu tượng của
Myanmar.Chùa toạ lạc trên đỉnh đồi Singuttara, Yangon với Ngọn tháp vàng trung tâm chùa cao tới 99m và phủ 30 tấn vàng ới hàng
trăm viên kim cương

Nghỉ đêm tại khách sạn 3* ở Yangon.

Ngày 4: YANGON- BẢO TÀNG XÁ LỢI - HÀ NỘI

Sáng: Quý khách đi tham quan :
Bảo tàng xá lợi Thone Wain: Tại đây quý khách có thể làm lễ thỉnh xá lợi cầu may do đích thân Đức Tăng Thống làm lễ trao xá lợi (
Chi phí tự túc)

Chùa Chauk Htat Kyi: Chùa với hình ảnh rất lớn của tượng Phật nằm khổng lồ dài 72 mét, được xây dựng vào năm 1907.
Toà nhà thị chính thành phố, toá án tối cao và rất nhiều toà nhà mang đậm kiến trúc Phương Tây được xây dựng từ thời kỳ thuộc địa
Chợ địa phương Boggyoke (scotts): Với hơn 2000 gian hàng các loại, cùng khám phá và trải nghiệm thú vị với nguời dân địa
phương, mua sắm đá quý, đồ nữ trang .
Chiều: Xe và HDV đưa Quý khách ra sân bay đáp chuyến bay VN 956 (18:55- 21:15) về Hà Nội.
Về đến Hà Nội, xe đưa đoàn về điểm hẹn ban đầu. Kết thúc chương trình.

Đã bao gồm
Vé máy bay quố c tế chặng: Hà Nội – Yangon – Hà Nội.
Thuế hàng không, phí phục vụ tại sân bay.
Khách sạn 3 sao (2 - 3 khách/phòng) tại các thành phố.
Hướng dẫn viên suốt tuyến đi từ Việt Nam.
Vé vào cửa tham quan các cảnh điểm.
Các bữa ăn theo chương trıǹ h.
Xe đưa đón theo hành trình du lịch.
Nước suố i 1 chai/người/ngày.
Bảo hiểm du lịch quốc tế AIG theo gói D (mức bồi thường tối đa là 10.000USD/vụ).

Chưa bao gồm
Chi phí làm hộ chiếu.
Tiền tip cho HDV địa phương, tài xế (3 USD/khách/ngày)
Chi phí cá nhân: Điện thoại, Internet, đồ uống và đồ ăn mất phí, xe và HDV phục vụ ngoài giờ
Hành lý quá cước theo quy định hàng không.
Phụ thu phòng đơn (nế u có)
Thuế VAT.

Thủ tục / Cần chuẩn bị
THỦ TỤC ĐĂNG KÝ:
Quý khách đến đăng ký tour mang theo hộ chiếu (bản gốc) hoặc bản photo còn hạn tối thiểu 06 tháng và các giấy tờ khác (theo yêu
cầu, nếu có).

QUY ĐỊNH ĐÓNG TIỀN TOUR:
Đợt I: Quý khách đặt cọc 50% tổng giá trị tour .
Đợt II: Quý khách đóng nốt số tiền tour còn lại trước ngày khởi hành 06 ngày.

Ghi chú
THÔNG TIN THÊM:
1) Theo quy định của Cục xuất nhập cảnh Việt Nam:
Tất cả khách đi du lịch nước ngoài đều phải có hộ chiếu, kể cả trẻ em, trẻ nhỏ (còn hạn tối thiểu 06 tháng)
Trẻ em từ 12 tuổi trở lên khi xuất cảnh bắt buộc phải có hộ chiếu rời.
Nếu trẻ em đi cùng họ hàng (không có bố, mẹ ruột đi cùng): Yêu cầu phải hộ chiếu rời, có giấy ủy quyền của cha mẹ và xác nhận của
Phường, xã nơi đăng ký Hộ khẩu thường trú. Quý khách lưu ý mang theo giấy tờ này ra sân bay để xuất trình cho các phòng ban liên
quan.
Nếu trẻ em đi cùng cha mẹ ruột và có hộ chiếu rời yêu cầu mang theo giấy khai sinh để xuất trình cho các phòng ban liên quan trong
vấn đề xuất nhập cảnh.
Trẻ em hộ chiếu kèm bố hoặc mẹ bắt buộc phải đi cùng bố hoặc mẹ (người kèm hộ chiếu)
Khách hàng mang hộ chiếu nước ngoài phải có Visa tái nhập cảnh nhiều lần vào Việt Nam.Trường hợp khách mang quốc tịch nước
ngoài, vui lòng đóng thêm phí làm visa tái nhập Việt Nam.
2) Các quy định khác:
Trẻ em (2 – dưới 11 tuổi) ngủ cùng giường với bố mẹ. Nếu Quý khách muốn lấy riêng giường cho trẻ em, vui lòng thanh toán thêm.
Nếu Quý khách đi nhóm 3 người lớn thì phòng của Quý khách sẽ là phòng 3 người. Trường hợp trong 3 người lại có 2 người là vợ
chồng và không muốn người thứ 3 ở cùng thì vui lòng đóng thêm phụ phí phòng đơn cho người lẻ ra.
GHI CHÚ: Thứ tự các điểm du lịch trong chương trình có thể thay đổi tùy thuộc vào hàng không và điều kiện thực tế tại Myanmar
nhưng vẫn đảm bảo đầy đủ các điểm tham quan như trong chương trình.
KÍNH CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT CHUYẾN DU LỊCH VUI VẺ & BỔ ÍCH!!

