
HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 
(Phát Quà Từ Thiện, cúng dường Trai Tăng cho Chư Tăng Ni sinh du học) 

 Thời gian: 15 ngày, từ ngày 31-10-2017 đến ngày 14-11-2017 
Giá trọn gói: 2,950 USD hoặc Giá nửa gói: 1,800 USD 

  
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

 
   

NGÀY 01 và 02: (31 OCT - 01 NOV 17) USA, CANADA –  DELHI 

 

- Chuyến bay Asiana Airlines OZ 0201 từ phi trường LAX 
(Los Angeles) khởi hành lúc 12:00PM ngày 31/10 đến quá 
cảnh tại Hàn Quốc lúc 5:30PM ngày 01/11. 
- Chuyến bay tại Hàn Quốc khởi hành lúc: 7:30PM của ngày 
01/11 và đến Delhi, Ấn Độ lúc 1:10AM ngày 02/11.  

NGÀY 03: (02 NOV 17) DELHI - LUCKNOW - SRAVASTI 

 

- 1:10AM: Đón Đoàn về Khách sạn nghỉ ngơi. 
- 8:00AM: Ăn sáng và Check out khách sạn. 
- 9:00AM: Khởi hành ra phi trường. Chuyến bay Air India 
khởi hành lúc 12:25PM đến Lucknow lúc 1:30PM. 
- Ăn trưa trên xe Bus đi đến Sravasti.  
- Dùng tối và nghỉ đêm tại Savasti. 

NGÀY 04: (03 NOV 17) SRAVASTI - LUMBINI 

  

- 05:00AM: Ăn sáng. 
- 06:00AM: Tham quan Thành Xá-vệ (Sravasti) kinh đô của 
vương quốc cổ Kosala (Kiều-tất-la). 
- Thăm Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc (Jetvana Vihar), Bảo 
Tháp tưởng niệm Trưởng giả Cấp Cô Độc (Anathpindika 
Stupa), Bảo Tháp và Động tu của Tôn giả Vô Não 
(Angulimala stupa and caves) và Nền nhà Trưởng giả Cấp-
Cô-Độc. 
- Ăn trưa tại Khách sạn.  
- Khởi hành đi Lumbini, Nepal. Trên đường đi tham quan 
thành Ca Tỳ La Vệ (India). 
- Làm thủ tục (Visa) nhập cảnh Nepal. 
- Dùng tối và nghỉ đêm tại Lumbini. 

NGÀY 05: (04 NOV 17) LUMBINI - KUSHINAGAR 

 

- 05:00AM: Ăn sáng. 
- 06:00AM: Tham quan công viên Lâm-tỳ-ni, nơi đức Phật 
đản sinh, chùa Thánh mẫu Ma-da (Mayadevi), trụ đá Vua A-
dục, hồ lịch sử nơi thánh mẫu Ma-da tắm trước khi hạ sinh 
thái tử, ngồi thiền quán dưới cội bồ-đề bên cạnh hồ. Tham 
quan thành Ca Tỳ La Vệ. 
- Ăn trưa tại Lâm-tỳ-ni, khởi hành đi Kushinagar. 
-Dùng tối và nghỉ đêm tại Kushinagar. 
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NGÀY 06: (05 NOV 17) KUSHINAGAR - VAISHALI  

 

- 05:00AM: Ăn sáng. 
- 06:00AM: Thăm chùa Mathakuar, nơi đức Phật dừng chân 
tại Kushinagar. Lễ bái tượng đức Phật Niết-bàn tại Chùa 
Đại Niết Bàn (MahaPariNirvana). Đắp Y cúng dường Đức 
Phật. Kinh hành và thắp nến cầu nguyện tại Bảo Tháp 
tưởng niệm nơi Trà-tỳ kim thân đức Phật (Ramabhar 
Stupa). 
- Ăn trưa tại Kushinagar. Xe khởi hành đến thành Tỳ-xá-li 
(Vaishali), nước cộng hoà đầu tiên trên thế giới, nơi kết tập 
kinh điển lần thứ hai. 
- Dùng tối và nghỉ đêm tại Vaishali. 

NGÀY 07: (06 NOV 17) VAISHALI - RAJGIR 

  - 05:00AM: Ăn sáng. 
- 06:00AM: tham quan tháp Keseriya, tháp thờ Xá-lợi Phật, 
tháp Hòa Bình của Phật giáo Nhật Bản, Chùa Khỉ - nơi đức 
Phật thành lập Ni đoàn: Trụ đá của Vua A Dục, tháp 
Ananda, hương thất của đức Phật, tu viện của Ma-ha Ba-
xà-ba-đề. 
- Ăn trưa ở Vaishali, phát quà từ thiện. 
- Khởi hành đi Rajgir. 
- Dùng tối và nghỉ đêm tại Rajgir. 
 

NGÀY 08: (07 NOV 17) RAJGIR - BODHGAYA 

 
 
 

- 5:00AM: Ăn sáng 
- 6:00AM: Tham quan núi Linh Thứu (Gridhakuta Hill) nơi 
Đức Phật thuyết giảng Kinh Pháp Hoa và các kinh Đại thừa. 
Thăm con đường của vua Tần-bà-sa-la. Thạch thất của tôn 
giả Mục-kiền-liên, tôn giả Xá-lợi-phất và Ananda. Tham 
quan trại giam Vua Tần-bà-sa-la (Bimbisara’s jail); Vườn 
xoài của danh y Kỳ-bà (Jivaka’s MangoVihara) và Trúc Lâm 
Tịnh Xá (Venuvana hay Bamboo Grove Vihara). 
- Ăn trưa tại Rajgir: khởi hành đi tham quan phế tích Đại học 
Na-lan-đà, đại học đầu tiên trên thế giới; Đại học Nalanda 
mới và Huyền Trang Kỷ Niệm Đường. 
- Xe khởi hành đi Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng). 
- Dùng tối và nghỉ đêm tại Khách sạn Bodhgaya. 

NGÀY 09: (08 NOV 17) BODHGAYA 

 

- 5:00AM: Phật Tử vân tập đi chiêm bái Bảo Tháp Giác Ngộ 
(Mahabodhi), nơi thái tử Tất-đạt-đa thành Phật. Dâng Y 
cúng dường. Trong đó có: Tam bảo bộ hành (Jewel walk), 
chiêm bái cây Bồ-đề thiêng và tòa Bồ-đề (Vajrasan), nơi 
đức Phật ngồi thiền trước giác ngộ và Animesh Locahn 
chaitya, nơi Phật ngồi quán chiếu duyên độ sanh và tri ân; 
Chankramana nơi Phật ngồi thiền tuần thứ ba trước giác 
ngộ; Ratnagarh, nơi Phật ngồi 1 tuần với hào quang tỏa 
chiếu toàn thân và tượng Phật cao 80 feet. 
- 07:00AM: Dùng sáng tại Khách sạn. 
- 08:00AM: Xe khởi hành đi thăm Khổ Hạnh Lâm (Uruvela) 
- Về ăn trưa ở Khách sạn;  
- Đi tham quan sông Ni-liên-thiền (Narajana), tháp tưởng 
niệm Tu-xà-đa (Sujata Stupa) & đền Sujata. 
- Tự do mua sắm. Hoặc tự do lễ Phật. 
- Nghỉ đêm tại Khách sạn Bodhgaya. 
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NGÀY 10: (09 NOV 17) BODHGAYA - VARANASI 

 

- 5:00AM: Vào Đại tháp tụng Kinh, Lễ Phật. 
- 6:00AM: Ăn sáng.  
- 7:00AM: Phát quà từ thiện. Thăm viếng các chùa của các 
quốc gia chung quanh Bồ Đề Đạo Tràng. 
- Ăn trưa tại Khách sạn 
- Khởi hành đi Varanasi (Vườn Nai), nay thuộc tiểu bang 
Uttar Pradesh, phố cổ khoảng 3.000 năm trước TL với các 
mặt hàng tơ lụa nổi tiếng. Đây là nơi Đức Phật chuyển bánh 
xe Pháp Luân với bài Kinh Tứ Diệu Đế cho năm anh em 
Kiều-Trần-Như. 
- Dùng tối và nghỉ đêm tại Varanasi. 
  

NGÀY 11: (10 NOV 17) VARANASI - LUCKNOW 

 

- 4:30AM: Tham quan bình minh trên sông Hằng (Ganges 
river), tìm hiểu tục lệ hỏa thiêu và lễ cầu an trên sông Hằng. 
- Trở về ăn sáng tại Khách sạn. 
- Khởi hành thăm Vườn Lộc Uyển (Sarnath), Bảo Tháp 
chuyển Pháp luân (Dhamek Stupa); Tinh xá Mulgandhakuti; 
Viện bảo tàng Sarnath với nhiều tượng Phật (nếu có đủ thời 
gian), bản thạch Kinh Chuyển Pháp Luân bằng Việt ngữ. 
- Ăn trưa tại Khách sạn: Khởi hành, mang theo tất cả hành 
lý, đi Lucknow. 
- Dùng tối và nghỉ đêm tại khách sạn ở Lucknow. 

NGÀY 12: (11 NOV 17) LUCKNOW - AGRA 

 

- 5:00AM: Ăn sáng. 
- 6:00AM: Khởi hành đi Agra 
- 12:00PM: Check in Khách sạn, Ăn trưa tại Agra; Thăm 
viếng Kỳ quan thế giới Taj Mahal diễm lệ, bằng đá cẩm 
thạch trắng. Đền này do vua Shah Jehan xây dựng thế kỷ 
17, tưởng niệm hoàng hậu Mumtaz, được xem biểu tượng 
của tình yêu vĩnh cửu và thơ mộng. Tham quan thành Agra, 
bằng sỏi, do hoàng đế Mughal xây năm 1565 và đi về Delhi. 
- Dùng tối và nghỉ đêm ở khách sạn tại Agra.  

NGÀY 13: (12 NOV 17) AGRA - DELHI 
 

- 5:00AM: Ăn sáng. 
- 6:00AM: Khởi hành về Delhi 
- Check in, ăn trưa tại Khách sạn Delhi. 
- Chiều đi tham quan Cổng Ấn-độ (India Gate), phủ tổng 
thống (President’s Residence); chiêm bái xá-lợi Phật tại 
Viện Bảo tàng Quốc gia Delhi. Tham quan viện bảo tàng 
Quốc gia, chiêm bái xá lợi Phật. Đền Ấn giáo Asakdham lớn 
nhất thế giới, xem show nhạc nước. 
- Về khách sạn ăn tối và nghỉ ngơi. 

https://hoavouu.com/images/file/UI3IXiVU1AgBAgIp/cong-an-do.png


NGÀY 14: (13 NOV 17) DELHI 
 

- 7:00AM: Ăn sáng. 
- 8:00AM: Mua sắm tự do 
- 11:00AM: Cúng dường Trai Tăng (Dùng cơm trưa). Gặp 
gỡ Chư Tăng Ni sinh: Thiền trà văn nghệ. 
- Buổi chiều: Chuẩn bị hành lý đi về. 
- 11:00PM: Xe khởi hành đưa ra phi trường. 
 

NGÀY 15: (14 NOV 17) DELHI - USA/ CANADA 
 

- 2:30AM: Khởi hành bay về Mỹ của hãng Asiana Air OZ 
0768. 
- Đến LAX lúc 8:40AM  
Kết thúc chuyến hành hương Chiêm bái Phật tích. 

 
Trưởng đoàn hành hương và thuyết giảng: ĐĐ Thích Hạnh Tuệ - Tri sự Chùa Phật Đà, San 
Diego, California (Cell: 619.278.9837 hoặc email: tuedang79@gmail.com). Phó đoàn hướng 
dẫn: ĐĐ Thích Tâm Thuận; Phụ tá trưởng đoàn: SC Thích Nữ Quảng Từ. Hai vị này đang là 
nghiên cứu sinh cho học vị tiến sỹ Phật học tại Ấn Độ. 
 
Chi phí: 
Có 2 gói để quý vị lựa chọn. 
A. Trọn gói: 2,950 USD. Quý vị xin đóng cho 500 USD lúc ghi danh, và xin đóng đủ 100% vào 
ngày 01/09/2017 (trước khi khởi hành 2 tháng). Giá gói này bao gồm: vé máy bay khứ hồi từ 
LAX (hoặc Toronto) đến DEL, Visa Ấn Độ, Visa Nepal, Ăn uống, Khách sạn (2 người 1 phòng), 
1 chuyến máy bay nội địa, xe bus suốt chuyến hành trình, vé vào cửa các nơi tham quan.  
 
B. Giá nửa gói: 1,800 USD. Quý vị xin đóng cho 200 USD lúc ghi danh, và xin đóng đủ 100% 
vào ngày 01/09/2017 (trước khi khởi hành 2 tháng). Với giá gói này, Quý vị tự túc mua vé máy 
bay khứ hồi đến Delhi và tự xin Visa vào Ấn Độ (multiple entry). Địa chỉ tại Ấn Độ để điền vào 
hồ sơ xin Visa: Nguyễn Thị Chót; 33 (1st Floor) Tagore Park Extension, Model Town 1, Delhi 
110009, India. Tel: +91 7838948323. Giá gói này bao gồm: Visa Nepal, Ăn uống, Khách sạn (2 
người 1 phòng), 1 chuyến máy bay nội địa, xe bus suốt chuyến hành trình, vé vào cửa các nơi 
tham quan. Tất cả chuyến bay đi đều đáp tại thủ đô Delhi (Code sân bay là DEL) trong đêm 
01/11/2017. Tùy theo thời gian book vé lúc nào mà sẽ có giá cả khác nhau. Nếu quý vị ở Mỹ 
không thể tự book vé và xin Visa Ấn Độ, hãy liên lạc với anh Kevin Dang (Skyliner International 
Inc. Phone: 714 891 9998, email: kevindang@skylinerinc.com). Quý vị ở Canada xin liên lạc: 
Đạo hữu Khánh Lan (Xin Visa, book vé: phone: 647 767 9931 - email: hokhanhlan@gmail.com).  
 
Ghi chú: Cả 2 giá gói trên không bao gồm chi phí: Vé báy may tại địa phương của quý vị đến 
LAX (USA)/ Torronto, bảo hiểm du lịch, hành lí quá ký, mua sắm, cúng dường các Tự viện, Chư 
Tăng Ni, tips, chụp hình, các sinh hoạt phí cá nhân khác. 
 
Chi phí được trả bằng cách: trực tiếp gặp chúng tôi hoặc Quý Đạo hữu: Tâm Thuận, Nguyên 
Cẩm, Diệu Mỹ và Khánh Lan, hoặc gởi check/money order về: Hoavouu Foundation; địa 
chỉ: 4333 30th street, San Diego, CA 92104, USA. Memo xin ghi: Hành Hương Ấn Độ 2017. 
Hoặc Bank transfer: Hoavouu Foundation; Account number (Bank of America): 
305007039614; Routing number: 103000017. (Nhớ ghi rõ họ tên, nếu có thêm pháp danh thì 
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càng tốt). 
 
Để biết thêm chi tiết xin liên lạc: 

 Đạo hữu Tâm Thuận (phone: 858 205 3889 - email: phanpn@yahoo.com) 
 Đạo hữu Nguyên Cẩm (phone: 858 717 3429 - email: leemykim@yahoo.com) 
 Đạo hữu Diệu Mỹ (phone: 858 952 4488 - email: dieu.my123@yahoo.com) 
 Ở Canada xin liên lạc: Đạo hữu Khánh Lan (Xin Visa, book vé: phone: 647 767 9931 - 

email: hokhanhlan@gmail.com) 
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