
   CHUØA PHAÄT ÑAØ 
4333 30th St., San Diego, CA 92104 - U.S.A. – Tel.: (619) 283-7655 - Website: www.hoavouu.com  

THOÂNG BAÙO 
CHÖÔNG TRÌNH HAØNH HÖÔNG 

Chieâm Baùi Phaät tích AÁn Ñoä - Nepal  

töø ngaøy 16-11-2012 đến ngaøy 27-11-2012 – Giaù tieàn: US$3,400.00 
 

 Giá vé trên bao gồm chi phí cho vé máy bay khứ hồi (USA – India & India – USA), vé máy bay trong 
nội địa Ấn Độ cho các thánh tích xa (không dùng xe lửa), xe bus cho các thánh tích gần, bảo hiểm du 
lịch, thuế phi trường, vé vào cửa tham quan, Hotel (tốt nhất ở vùng đó, 2 người/phòng), chi phí 3 bữa ăn: 
sáng, trưa, chiều. 

 Giá vé trên không bao gồm tiền tips cho tài xế và hướng dẫn viên (5$ / ngày), cúng dường, hành lý quá 
kg, điện thoại đường xa - giặt ủi và các chi phí mua sắm cá nhân. 

 

Hành hương và chiêm bái Phật tích Ấn Độ - Nepal là một phước duyên hy hữu của mỗi người đệ tử Phật. 
Chúng ta sẽ đến nơi Đức Thế Tôn và hàng Thánh chúng đệ tử của Ngài một thời đã sống, đã tu tập và chứng 
đắc. Chúng ta sẽ bước trên những con đường mà Đức Thế Tôn đã đi qua, cũng có thể sẽ giẫm lên được dấu 
chân xưa cũ năm nào...  

* Đoàn hành hương sẽ do HT Thích Nguyên Siêu và ĐĐ Thích Hạnh Tuệ trực tiếp hướng dẫn.  
* Khởi hành vào tối thứ Sáu, ngày 16/11/2012 và kết thúc ngày 27/11/2012 tại sân bay Log Angeles.  
* Viếng thăm và chiêm bái 4 thánh tích quan trọng như: 

- Lâm Tỳ Ni (Lumbini), nơi Phật đản sanh, nằm gần thị trấn Siddharth Nagar, nước Nepal;  
- Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya), nơi Phật thành Đạo tại tiểu bang Bihar, Ấn Độ;  
- Vườn Nai (Lộc Uyển) (Sarnath), nơi Phật thuyết bài Pháp đầu tiên, tiểu bang Uttar Pradesh, Ấn Độ  
- Câu Thi Na (Kushinagar), nơi Đức Phật nhập Niết bàn, gần thị trấn Kasia, tiểu bang Uttar Pradesh. 
- Ngoài ra sẽ chiêm bái nhiều thánh tích khác như: thành Vaishali (Tỳ Xá Ly) nơi triệu tập Hội Nghị 

Kiết Tập Kinh Điển lần thứ I, thăm Jetavana Garden (Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc), trụ đá vua A Dục 
(Asoka), viếng Tháp Ngài Ananda, viếng Núi Linh Thứu - nơi Đức Phật lưu trú rất lâu và thuyết giảng 
nhiều bộ Kinh quan trọng như: Kinh Đại Bát Nhã (22 năm), Kinh Diệu Pháp Liên Hoa (8 năm), Kinh Đại 
Quang Minh, Kinh Đại Tập Phương Đẳng v.v... - Tháp ngài Xá Lợi Phất, Đại học Nalanda, Đi thuyền, 
phóng sanh trên sông Hằng, Đền Taj Mahal, thăm viếng các chùa Việt Nam trên đất Phật... 

Ngoài việc hành hương chiêm bái Phật tích, quý vị còn được học hỏi về lịch sử Đức Phật Thích Ca bằng 
phương thức điền dã. Chi tiết các địa điểm, lịch trình đến các thánh tích cũng như tin tức về chuyến đi sẽ 
được thường xuyên cập nhật tại trang nhà: www.hoavouu.com  

Thời gian ghi danh từ nay đến hết ngày 10 tháng 10 năm 2012. Khi ghi danh xin nộp 4 tấm ảnh 
4x6cm nền trắng, Sổ Thông Hành và đóng 1,000$; đến ngày 10/10/2012 đóng đủ số tiền. Sổ Thông Hành 
phải còn giá trị hơn sáu tháng tính từ ngày 27/11/2012. Ban tổ chức giữ toàn quyền quyết định hủy bỏ 
chuyến đi và hoàn lại toàn bộ số tiền nếu không đủ số lượng người tham dự. 

 

ĐIỆN THOẠI LIÊN LẠC, GIỮ CHỖ & THÔNG TIN xin vui lòng liên lạc Chùa Phật Đà: 
 

- HT Thích Nguyên Siêu:   619–283–7655  
- ĐĐ Thích Hạnh Tuệ:  619–278–9837 (cell) - Email: tuedang79@gmail.com   

 

Kính cầu nguyện Chư Phật gia hộ quí Phật tử và gia quyến luôn an lành, thành tựu sở nguyện và chuyến 
hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ - Nepal được thập phần viên mãn. 

 

Chùa Phật Đà, ngày 24 tháng 07 năm 2012 

Tỳ kheo Thích Nguyên Siêu 
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