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Chuyến bay dự kiến: 21/8 – 24/8 
VIETNAM AIRLINES 
VN 943 21AUG SGNRGN 0935 1110      
VN 942 24AUG RGNSGN 1210 1500     
 
Ngày 1 – 21/8/2018: TP HCM - YANGON (Ăn trưa, 
tối) 
Tập trung tại cổng D2, ga đi Quốc Tế - sân bay Tân Sơn 
Nhất làm thủ tục đáp chuyến bay VN943 (09:35-11:10) đi 
Yangon. Đến sân bay Yangon,  
Xe và HDV địa phương đưa đoàn đi ăn trưa, sau gặp 2 
doanh nghiệp quảng cáo và LSQ/ĐSQ Việt Nam tại 
Yangon (khách tự liên hệ đặt lịch hẹn và địa điểm). Ăn tối 
tại thân mật tại nhà hàng Golden Duck (Kan Taw Min) - 
Set Menu món Hoa và Myanmar (giá tour đã bao gồm 
phòng riêng, tiêu chuẩn 460.000VND/khách, set up 3 bàn). Nghỉ đêm 
tại Yangon.  
 
Ngày 2 – 22/8/2018: YANGON - CONFERENCE - KYAIKHTIYO 
(Ăn sáng, trưa, tối) 
Ăn sáng buffet tại khách sạn. 
9-11 giờ sáng: tham gia Hội nghị (Business Matching) tại khách sạn 
4* Best Western Green Hill (giá tour chưa bao gồm phòng họp). Trả 
phòng. Ăn trưa. 
Buổi chiều, đoàn khởi hành đi Kyaikhtiyo, ăn tối tại nhà hàng địa 
phương và nhận phòng khách sạn. 
 
NGÀY 3 – 23/8/2018: KYAIKHTIYO – BAGO - YANGON  
(Ăn sáng, trưa, tối) 
Ăn sáng buffet tại khách sạn. Đón bình minh trên đỉnh Golden Rock 
(đi bộ, nếu đi kiệu thì tự túc chi phí) 
Trả phỏng khách sạn. Sau đó xe và HDV đưa đoàn đi Bago - một thành 
phố có lịch sử lâu đời của Myanmar được xây dựng từ năm 573 bởi 
Thamala và Wimala: 2 anh em dòng dõi quí tộc người Môn. 



 
 

 
 

Trên đường đi, ghé tham quan Tu Viện địa phương để 
biết được cuộc sống hàng ngày của các nhà sư. Sau đó 
tham quan chùa thiêng Shwemawdaw với ngọn tháp 
chính cao 98m - được xem là ngôi chùa cao nhất 
Myanmar, nơi đang lưu giữ xá lơi Phật (tóc của Đức 
Phật), và Chùa Kyaik Pun. 
Ăn trưa tại nhà hàng địa phương ở Bago. 
Buổi chiều, khởi hành về Yangon, tham quan chùa 
Chaukhtat Gyi - có pho tượng Phật Nằm dài gần 66m 
và cao 30m, là một trong những ngôi chùa lớn nhất ở 
Myanmar, Chùa vàng Shwedagon - nổi tiếng trên thế 
giới với ngọn tháp phủ 60 tấn vàng nguyên chất, được 
xây dựng cách đây trên 2.500 năm, vào thời Phật Thích 
Ca Mâu Ni còn tại thế. Nếu còn thời gian sẽ tham quan 
mua sắm tại Cửa hàng bán đá quý và Bogyoke.  
Tối đoàn thưởng thức chương trình biểu diễn văn hóa, 
nghệ thuật và ăn tối buffet trên chiếc thuyền hoàng gia 
Karaweik. Nhận phòng khách sạn. Nghỉ đêm tại 
Yangon. 
 
NGÀY 4 – 24/8/2018: YANGON - TP HCM (Ăn sáng) 
Ăn sáng buffet tại khách sạn. Trả phòng.  
Tham quan chùa Kyauk Taw Gyi 
Ra sân bay làm thủ tục đáp chuyến bay VN942 (12:10 
15:05) về TP. HCM. Ăn trưa trên máy bay.  
Đến TP. HCM, Kết thúc chương trình du lịch Myanmar. 
 
* Chương trình có thể thay đổi tùy theo tình hình chuyến 

bay và giao thông tại địa phương. 

BÁO GIÁ DỰ KIẾN (giá trọn gói, đã bao 
gồm đầy đủ thuế và phí):  
                                                    

TIÊU CHUẨN KHÁCH SẠN SL KHÁCH GIÁ TOUR DỰ KIẾN PHỤ THU PHÒNG ĐƠN 

YANGON 4*: Best Western Green Hill 
KYAIKHTIYO 3*: Mountain Top Hotel 
hoặc tương đương 

20-25 khách 13.100.000 VND 
khách/phòng đôi 2.800.000VND/ khách 

 

PHỤ PHÍ (tính trên đoàn 20 người) 
 

CÁC PHỤ PHÍ KHÁC  

Tham dự Business Matching 1.200.000đ/người 

Quà tặng Ngoại giao 500.000đ/người 

Tip cho HDV địa phương 380.000đ/người (95.000Đ/người/ngày x 4 ngày) 

TỔNG CỘNG 2.080.000đ/người 
 
 
Vé trẻ em: 



 
 

 
 

• Trẻ em dưới 2 tuổi  : 30% giá của người lớn (bé ngủ chung giường với Bố Mẹ). 
• Trẻ em từ 2 đến dưới 12 tuổi : 85% giá của người lớn (bé ngủ chung giường với Bố Mẹ). 

  100% giá của người lớn (bé có giường riêng). 
• Trẻ em từ 12 tuổi trở lên : 100% giá như người lớn. 
 
Điều kiện tính giá:  
v Giá tour tính cho nhóm 20-25 khách người lớn. 
v Ăn sáng tại khách sạn hàng ngày theo kiểu tự chọn. 
v Tiêu chuẩn bữa ăn: 230.000 VND/khách/bữa  
v Phương tiện di chuyển bằng du lịch có máy điều hòa.  
v Thuế sân bay, phụ thu an ninh và nhiên liệu của hàng không vào thời điểm tính giá.  

 
Giá tour trọn gói bao gồm: 
v 03 đêm KS tiêu chuẩn 02 khách/phòng đôi (ba). 
v Các bữa ăn theo chương trình (3 bữa trưa, 2 bữa tối, 1 bữa trưa nhẹ trên máy bay ngày về và 1 bữa ăn 

tối tại nhà hàng Golden Duck (phòng riêng, 460.000 VND/khách) 
v Vé vào cửa và xe đưa đón theo chương trình, nước uống trên xe 
v HDV Saigontourist suốt tuyến và HDV địa phương. 
v Quà tặng của Saigontourist: nón Saigontourist, tag hành lý,VAT, bảo hiểm du lịch. 
v Vé máy bay khứ hồi theo đoàn, thuế sân bay 2 đầu, phí an ninh sân bay, phụ thu xăng dầu hàng không 

vào thời điểm báo giá (đã có 7kg hành lý xách tay + 20kg hành lý ký gửi/khách/chiều) của đoàn  
 

Giá tour không bao gồm: 
v Lệ phí làm hộ chiếu, visa tái nhập Việt Nam cho khách Việt Kiều. 
v Nước uống (bia, nước…trong những bữa ăn), điện thoại, giặt ủi, hành lý quá cước theo qui định của 

hàng không. 
v Thuốc men, bệnh viện…và các chi phí cá nhân của khách ngoài chương trình. 
v Khách sạn, các bữa ăn và xe đưa đón ra sân bay tại VN (nếu có) 

 
* Lưu ý:  

• Hộ chiếu (Passport) của quý khách phải còn thời hạn trên 6 tháng kể từ ngày về. 
• Nếu quý khách yêu cầu ở phòng đơn, vui lòng thánh toán thêm tiền phụ thu. 
• Trong trường hợp chỉ có  01 khách (người lớn) đi với 01 bé (dưới 12 tuổi), quý khách vui lòng đóng tiền 

tour cho Bé ngủ giường riêng. 
• Quý khách từ 70 tuổi trở lên vui lòng đóng thêm phí bảo hiểm cao cấp (phí thay đổi tùy theo tour). 
• Quý khách từ 75 tuổi trở lên yêu cầu phải có giấy xác nhận đầy đủ sức khỏe để đi du lịch nước ngoài của 

Bác sĩ và phải có người thân dưới 60 tuổi (đầy đủ sức khỏe) đi theo. 
• Các điểm tham quan có thể không theo thứ tự trong chương trình 
• Saigontourist không nhận khách có thai từ 5 tháng trở lên tham gia các tour du lịch nước ngoài. 
• Trong trường hợp bất khả kháng do thời tiết, thiên tai, đình công, bạo động, phá hoại, chiến tranh, dịch 

bệnh, chuyến bay bị trì hoãn hay bị hủy do thời tiết hoặc do kỹ thuật…..dẫn đến tour không thể thực hiện 
tiếp tục được, Saigontourist sẽ hoàn trả lại tiền tour cho quý khách sau khi đã trừ lại các chi phí dịch vụ đã 
thực hiện như phí làm visa,… và không chịu trách nhiệm bồi thường thêm bất kỳ chi phí nào khác. 

 
Lữ hành Saigontourist - Chương trình tặng miễn phí toàn bộ phí bảo hiểm du lịch 
Với triết lý kinh doanh “Luôn cam kết nỗ lực đem lại những giá trị dịch vụ tốt nhất và những quyền lợi thiết thực 
nhất cho khách hàng”, Công ty Dịch vụ Lữ hành Saigontourist tiên phong tặng toàn bộ phí bảo hiểm du lịch toàn 
cầu dành cho tất cả du khách tham gia tour trọn gói trên tất cả các tuyến du lịch nước ngoài, với mức bảo hiểm tối 
đa lên đến 1.000.000.000 VNĐ /khách/vụ; riêng đối với tuyến du lịch Châu Mỹ, Châu Âu, Châu Phi, Úc, 
NewZealand và Nhật Bản, mức bảo hiểm tối đa lên đến 2.400.000.000 VNĐ/khách/vụ. Toàn bộ phí bảo hiểm này 
được tặng miễn phí cho khách hàng của Saigontourist với chương trình, giá và chất lượng dịch vụ tour không đổi. 
 
 
 


