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TỪ MIỀN NAM ĐẾN BẮC NHẬT BẢN 

20/3/2015: Khởi hành từ Đức/Mỹ/Úc. Đáp máy bay đi Osaka, Kansai International Airport.. 

21/3/2015:  Đến Osaka và xe đưa về khách sạn. Ngoạn cảnh thành phố Osaka. 

Khởi hành đi Hiroshima, nơi xưa kia bị Hoa Kỳ dội bom nguyên tử. Viếng thăm chùa và ngài Địa Tạng 

không đầu ở vùng Fuchu và cầu nguyện. Trở về lại Hiroshima và nghỉ lại khách sạn. 

22/3/2015: Khởi hành đi Hyogo. Nghỉ lại khách sạn. Chiêm bái Vương đường Phật giáo. Một tự viện 

hiện đại với những công trình kỷ lục: Chánh điện trang nghiêm trang trí 10.450 hoa văn gỗ chạm khắc 

và 320.000 hoa văn chạm khắc nổi có dát vàng. Tại trung tâm điện còn có điện vàng, cao 19m, chiều 

ngang 19.98. Trên đỉnh điện vàng trang trí đôi rồng lộng lẫy rực rỡ. Hai bên điện vàng là những công 

trình nghệ thuật điêu khắc chạm trổ công phu, tỉ mỉ và hoành tráng, được thiết kế 4 tầng để tôn trí 108 

tượng La hán và 1008 tôn tượng Phật. 

23/3/2015: Khởi hành đi Osaka. Check in vào khách sạn. Viếng thăm Lâu đài Osaka, lâu đài Shuri, khu 

phố Hàn quốc, chùa Shitennoji. 

24/3/2015: Khởi hành đi Kyoto, kinh đô xưa của Nhật Bản. Check in khách sạn. Chiêm bái chùa 

Kyomizudera, ngôi chùa nổi tiếng với sân và những trụ cột gỗ lớn nhất thế giới, kiến tạo năm 778, Kim 

Các tự, ngôi chùa thép vàng, Ngân Các tự, chùa Kokedera, nổi tiếng với những khu vườn phủ rêu 

tuyệt đẹp. 

25/3/2015: Chiêm bái tiếp các tự viện nổi tiếng trong vùng như: chùa Sanjusangendo, ngôi chùa nổi 

tiếng với 1001 bước tượng, chùa Ninnaji, ngôi chùa từ biệt thự hoàng gia, chùa Nanzenji, chùa Ryoanji 

nổi tiếng với vườn thiền đá. 

26/3/2015: Chiêm bái các chùa Yoshiminedera, chùa Sanzenin, chùa Kodaiji, chùa Myoshinji. 

27/3/2015: Khởi hành đi Nara, kinh đô xưa của Nhật Bản. Check in ở khách sạn. Chiêm bái chùa 

Todaji, ngôi đại tự viện này trong chánh điện có tượng Phật bằng đồng cổ lớn nhất thế giới, cao 15m 

và nặng 250 tấn, kiến tạo năm 1185, chùa Horyuji. 
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28/3/2015: Chiêm bái chùa Horyuji, ngôi chùa toàn bằng gỗ cổ xưa nhất thế giới, chùa Toshodaiji, ngôi 

chùa lớn nhất ở miền Tây thành phố Nara, chùa Yakushiji, ngôi chùa lớn nhất trong vùng, chùa 

Kofukuji, ngôi chùa của dòng tộc Fujiwara. 

29/3/2015: Khởi hành đi Yoshino. Check In khách sạn. Chiêm bái chùa Kinpusenji, chùa Chikurin-In, 

chùa Nyoirinji, chùa Sakuramotobo. 

30/3/2015: Khởi hành đi Tokyo. Trên đường ghé thăm núi Phú Sĩ và nghỉ lại khách sạn nơi núi Phú Sĩ. 

31/3.2015: Về Tokyo. Nghỉ lại Tokyo và buổi chiều viếng thăm Hoàng cung và các thắng cảnh. 

1/4/2015: Một ngày sinh hoạt tự do tai Tokyo. 

2/4/2015: Tham dự lễ khánh thành chùa Việt Nam. 

3/4/2015: Khởi hành đi Kamakura, kinh đô xưa của Nhật Bản. Check in khách sạn. Thưởng ngoạn hoa 

Anh đào nở. Chiêm bái Đại Phật đồng nổi tiếng Nhật bản, tượng cổ lộ thiêng cao 11.3m, nặng 125 tấn 

kiến tạo năm 1252, chùa Hasedera, chùa Engakuji. 

4/4/2015: Chiêm bái chùa Kenchoji, chùa Zuisenji, chùa Tokeiji, chùa Jochiji, chùa Jufukuji. 

5/4/2015: Khởi hành đi Sendai. Trên đường ghé thăm Đại Phật tượng A Di Đà bằng đồng cao 120m 

lớn nhất thế giới, nặng 4003 tấn, chiều dài cánh tay 18m, khuôn mặt cao 20m, lỗ tai cao 10m. Xe đưa 

về khách sạn. Chiêm bái chùa Rinnoji. 

6/4/2015: Khởi hành đi tiếp lên miền Bắc Hokkaido. Nghỉ lại khách sạn. Ngoạn cảnh và tìm hiểu về đời 

sống dân tộc miền núi của người Nhật. 

7/4/2015: Khởi hành trở lại Tokyo. Mua sắm và ngoạn cảnh. Nghỉ lại khách sạn. 

8/4/2015: Đáp máy bay về bổn quốc từ phi trường Narita (Tokyo). 

Hành hương các thắng tích Phật giáo từ miền Nam đến Bắc Nhật Bản. 

Chi phí: 

Âu châu: 4000 Euro.  Mỹ châu: US$ 5200. 

Ghi danh trước ngày 1/12/2014. Sau 1/12/2014: Âu châu 4200 Euro. Mỹ Châu: 5460 US$. 

Bao gồm các khoảng vé máy bay quốc tế, và ăn nghỉ, di chuyển và vé tham quan vào cửa trong suốt 

thời gian hành hương. 

Ghi danh:  Khi ghi danh, xin scan passport và gởi email về : cuclacgioi@gmail.com. Tel : +66-

804958347.  Số tiền hành hương xin chuyển vào tài khoản tại Đức: 

Tên chuyển tiền: Thích Hạnh Nguyện. 

Bank: Sparkasse Kraichgau. 

IBAN: DE76 6635 0036 0018 0314 35. 

BIC: BRUSDE66XXX 

Khi chuyển khoản xong, xin quý Phật tử email thông báo. 

Hướng dẫn: H.T Phương trượng chùa Viên Giác, Đức quốc và T.T Thích Hạnh Nguyện 

Lưu ý: 

1) Phật tử các Châu khác từ Mỹ, Úc có thể mua vé máy bay thẳng đến Nhật. 

2) Chương trình có thể thay đổi chút ít để phù hợp thời gian. 
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