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DU LỊCH HÀNH HƯƠNG TÂM LINH HAWAII 

Ngày 11 đến 16 tháng 11 năm 2019 
 

Kính thưa quý Phật tử, quý đồng hương, 

Với thiên nhiên tuyệt đẹp và khí hậu mát mẻ, Hawaii được mệnh 

danh là thiên đường của hạ giới. Đặc biệt, vùng đất này có rất 

nhiều ngôi chùa với kiến trúc tâm linh đa màu sắc của văn hoá 

Nhật Bản, Việt Nam, Hàn Quốc, Đài Loan v.v.  Chùa Hồng Danh 

sẽ tổ chức chuyến du lịch hành hương tâm linh 6 ngày vào tháng 

11 năm 2019.  Trong chuyến đi này, ngoài cơ hội được thăm viếng 

nhiều kiểng Chùa tâm linh, khu lịch sử Trân Châu Cảng, phố 

Waikiki, vòng đảo Oahu, vườn trái cây nhiệt đới, làng Văn Hoá 

Hawaii, quý vị sẽ được thăm phố chợ farm, hiking, dinner cruise 

tour. Chương trình chuyến đi sẽ do Thầy Quảng Thường và Thầy 

Quảng Văn trực tiếp hướng dẫn phái đoàn.  

Chi phí theo thời gian ghi danh như sau: 

Trước ngày 11 tháng 9  : $1,550.00 

Trước ngày 11 tháng 10: $1,650.00 

Ngày 21 tháng 10 đến 31 tháng 10: $1,750.00  

Các chi phí gồm có: 

1. Vé máy bay khứ hồi từ San Jose đến Honolulu 

2. Chỗ ở  

3. Xe đưa đón 

4. Phí cho các điểm tham quan (show Làng Văn Hoá, Dinner 

Cruise,...) 

5. Ăn uống (để có nhiều thời gian thăm viếng các thắng cảnh, 

ban tổ chức sẽ sắp xếp nhiều bữa ăn trưa & chiều picnic 

ngoài trời, ở farm, và các tự viện cho phái đoàn). 

Muốn biết thêm chi tiết, xin liên lạc Chùa Hồng Danh số (408) 

449-5399 hoặc email đến chuahongdanh@yahoo.com. Vì số lượng 

ghi danh có hạn, xin quý vị liên lạc trước ngày 31 tháng 10 năm 

2019.                                                                  

                                                            Trân trọng kính mời! 

                                                     Tỳ Kheo, Thích Quảng Thường 
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