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CHƯƠNG TRÌNH  
CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 

 
 

THỜI GIAN HÀNH HƯƠNG: 15 ngày 

Từ ngày 3-10 đến ngày 17-10-2009 

  

ĐĂNG KÝ 

Chỉ nhận 66 người từ Úc và Mỹ. Ưu tiên người đóng tiền trước.  

Hạn chót đăng ký là ngày 3 tháng 7 năm 2009 và đóng tiền hết số còn lại. 

  

NGƯỜI HƯỚNG DẪN 

Đại đức Thích Nhật Từ (Có chương trình thuyết giảng và hành lễ riêng). 

Hướng dẫn viên địa phương suốt tuyến.  

  

PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN 

Tàu hỏa, loại toa có máy lạnh. Xe bus 35 chỗ ngồi, có máy điều hòa. 

  

CÁC ĐỊA ĐIỂM CHÍNH BAO GỒM 

Lâm-tỳ-ni (Lumbini), nơi Phật đản sinh. Bồ-đề Đạo tràng (Bodhgaya). Ba-la-nại 
(Varanasi), nơi Phật chuyển pháp luân. Nơi Phật nhập Niết-bàn (Kusinagar). Sông 
Hằng huyền bí. Đại học Nalanda. Thành Vương-xá, thành Tỳ-xá-ly. Các thắng cảnh 
tại thủ đô Delhi. Kỳ quan thế giới Taj Mahal. 

*** 
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CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

NGÀY 01: (03-10-2009)   
1. ÚC - Khởi hành ngày 03-10-2009 từ 

ADELAIDE/SYDNEY/MELBOURNE/BRISBANE - NEW DELHI   (Ăn 
trên máy bay)  

 
2. MỸ - Khởi hành ngày 01-10-2009 từ LOS ANGELES/HOUSTON - NEW 

DELHI   (Ăn trên máy bay)    
Làm thủ tục tập thể tại sân bay quốc tế. Đoàn Úc sẽ khởi 
hành tại phi trường quốc tế tại 
Adelaide/Melbourne/Sydney/Brisbane. Đoàn Mỹ sẽ khởi 
hành tại sân bay quốc tế Los Angesles và Houston. Đến 
thủ đô Delhi. HDV địa phương đón và đưa đoàn về Khách 
sạn nhận phòng. Nghỉ đêm ở Delhi. HDV địa phương đón 

và đưa đoàn về Khách sạn nhận phòng. Nghỉ đêm ở Delhi. 
 
 
NGÀY 02: (04-10-2009)  AGRA - Kỳ quan thế giới Taj Mahal và thành Agra 
Sau ăn sáng đi Agra. Nhận khách sạn. Sau ăn trưa, 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. Sau đó, tham quan thành Agra, bằng sỏi, do 
hoàng đế Mughal xây năm 1565. Mua sắm. Nghỉ đêm tại thành 
phố Agra.  
 
NGÀY 03: (05-10-2009)  AGRA - LUCKNOW 
Ăn sáng xong lên xe bus đi Lucknow. Ăn trưa trên Xe. 15h30 đến 
Lucknow. Nhận khách sạn. Tự do. Ngủ tại Lucknow. 
 
NGÀY 04: (06-10-2009)  LUCKNOW – SRAVASTI  
Ăn sáng xong lên xe bus đi Sravasti. Nhận phòng và ăn trưa tại khách 
sạn. Chiều tham quan Thành Xá-vệ (Sravasti) kinh đô của vương quốc 
cổ Kosala (Kiều-tất-la); thăm Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Ðộc (Jetvana 
Vihar), Bảo Tháp tưởng niệm Trưởng giả Cấp Cô Ðộc (Anathpindika Stupa), Bảo 
Tháp và Ðộng tu của Tôn giả Vô Não (Angulimala stupa and caves) và Nền nhà 
Trưởng giả Cấp-Cô-Độc và một số di tích khác như  Pakki Kuti,  Kachchi Kuti , 
Anandakuti and Gandhakuti. Ăn tối và nghỉ đêm tại Sravasti. 
 
NGÀY 05: (07-10-2009)  SRAVASTI - KAPILAVASTU - LUMBINI 

Ăn sáng xong, lên xe bus đi Ca-tỳ-la-vệ, một ngôi làng ở 
Piprahwa, nơi đức Phật hoằng hóa 35 năm. Đến biên giới 
Lumbini, làm thủ tục nhập cảnh Nepal, nhận phòng, ăn cơm 
trưa. Chiều tham quan  Vương thành Ca-tỳ-la-vệ 
(Kapilavastu) – nơi khai quật có nhiều xá-lợi của đức Phật, 
công viên Lâm-tỳ-ni, chùa Thánh Ma-da (Mayadevi), tháp 
Hòa bình, trụ đá Vua A-dục, Chùa Việt Nam Phật Quốc Tự 
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(của Thầy Huyền Diệu), Chùa Linh Sơn - Lumbini (của Thầy Linh Quang). Dùng tối 
tại Khách sạn. Nghỉ đêm tại Lumbini. 
 
NGÀY 06:  (08-10-2009) LUMBINI – KUSHINAGAR  

Ăn sáng xong, khởi 
hành đi Câu-thi-na 
(Kusinagar), nơi đức 
Phật trút hơi thở cuối 
cùng, làm thủ tục nhập 
cảnh. Nhận phòng và ăn 
trưa. Chiều tụng Kinh 
và cầu nguyện hoà bình 

tại Tháp và Chùa Ðại Niết Bàn (MahaPariNirvana), Vườn Ta-la song thọ, kinh hành 
tại Bảo Tháp tưởng niệm nơi Trà Tỳ Kim Thân Ðức Phật (Ramabhar Stupa), đền 
Mathakuar, chùa Nhật Bản, vườn Nhật Bản. Thăm Việt Nam Phật Quốc Tự Nepal 
(của Thầy Huyền Diệu) và Chùa Linh Sơn. Chiêm bái Xá-lợi 
Phật tại chùa Hoàng gia Thái. Ăn tối và nghỉ đêm tại 
Kushinagar. 
 
NGÀY 07: (09-10-2009) KUSHINAGAR - VAISHALI – 
PATNA 
Ăn sáng xong, đi Vaishali, nước cộng hoà đầu tiên trên thế 
giới. Đại hội kết tập Kinh điển lần thứ 2 được thực hiện tại đây. 
Ăn trưa tại chùa Kiều-đàm-di (Ni sư Khiết Minh). Chiều tham 
quan nơi đức Phật thành lập Ni đoàn và hoá độ kỷ nữ 
Amrapali. Thăm Trụ đá của Vua A Dục (Asokan pillar). 16h00 
đi Patna. 18h30 nhận phòng và ăn tối tại khách sạn ở Patna. 
 

NGÀY 08: (10-10-2009) PATNA- RAJGIR- NALANDA 
- BODHGAYA 
Ăn sáng xong, khởi hành đi tham quan Viện Ðại học Na-lan-
đà, đại học đầu tiên trên thế giới; Huyền Trang Kỷ Niệm 
Đường (tk 15); thăm Thành 
Vương Xá (Rajgir), vương quốc 
Ma-kiệt-đà dưới sự trị vì của vua 

Tần-bà-sa-la. Tham quan Núi Linh Thứu (Gridhakuta 
Hill), nơi Ðức Phật thuyết giảng các kinh Đại thừa; hang 
động Saptaparni, nơi Giam Vua Tần-bà-sa-la 

(Bimbinsara’s jail);  Vườn xoài của danh y Kỳ-bà (Jivaka’s 
MangoVihara). Sau đó thăm Trúc Lâm Tịnh Xá (Venuvana hay 
Bamboo Grove Vihara),  đảnh lễ Bảo tháp Tôn giả Xá-lợi-phất 
(Sariputra Stupa) và tháp Hoà Bình. Chiều 
14h00, đi Bodhgaya (Bồ Đề Đạo Tràng). 
17h00 nhận khách sạn dùng tối và nghỉ 

đêm tại Bồ đề đạo tràng. 
 
 
NGÀY 09: (11-10-2009) BODHGAYA  
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05 giờ sáng đi kinh hành từ khách sạn vào Bảo Tháp Giác Ngộ (Mahabodhi), nơi thái 
tử Tất-đạt-đa thành Phật; thăm 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; thăm sông Ni-liên-thiền 
(Narajana), Khổ Hạnh Lâm (Uruvela), Bảo Tháp Tưởng niệm Tu-xà-đa (Sujata 
Stupa) & Cô Nhi viện Sujata.  Nghỉ đêm thứ 2 tại Bodhgaya. 
 
 
NGÀY 10: (12-10-2009) BODHGAYA  
Hành hương thập tự: Chùa Nhật Bản với tượng Đại Phật cao 25 mét, Thăm Việt 
Nam Phật Quốc Tự (của Thầy Huyền Diệu và Trung Tâm Tu Học Viên Giác (của 
Thầy Hạnh Nguyện) và 7 ngôi chùa còn lại của các nước tại Bodhgaya. Mua sắm quà 
lưu niệm. Nghỉ đêm tại Bodhgaya. 
 
 
NGÀY 11: (13-10-2009) BODHGAYA - VARANASI   
Ăn sáng xong, tiếp tục chiêm bái Bồ-đề đạo tràng. Sau cơm 
trưa, khởi hành đi Bà-la-nại (Varanasi), nay thuộc tiểu bang 
Uttar Pradesh, phố cổ khoảng 3.000 năm trước TL với các 
mặt hang tơ lụa nổi tiếng. Nhận phòng và ăn chiều. Đây là 
nơi Ðức Phật chuyển bánh xe Pháp Luân với bài Kinh Tứ 
Diệu Đế cho năm anh em Kiều-trần-như. 
  
NGÀY 12: (14-10-2009) VARANASI   

Sau ăn sáng, thăm Vườn Lộc Uyển (Sarnath), Bảo Tháp Dhamek 
(Dhamek Stupa); Tinh Xá 
Mulgandhakuti; Viện bảo tàng 
Sarnath với nhiều tượng Phật, bản 
thạch Kinh Chuyển Pháp Luân bằng 
Việt ngữ của Phật giáo Việt Nam kính 
lưu niệm tại Ba-La-Nại. Chiều tham 
quan thành phố Varanasi. Ăn tối tại 

khách sạn. 
 
NGÀY 13:  (15-10-2009) VARANASI – DELHI 
5 giờ sáng, ngắm bình minh và du ngoạn sông Hằng (Ganges river), phóng sanh, thả 
đèn cầu nguyện. Tìm hiểu tục lệ hỏa thiêu bên bến sông. Ăn sáng tại khách sạn, tự do 
mua sắm tại Varanasi. Tối đi xe lửa đến Delhi. Nghỉ đêm trên tàu. 
 
NGÀY 14:  (16-10-2009) DELHI 
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Ăn sáng trên xe lửa. Tham quan Delhi cổ bao gồm 
Jama Masjid, đền thờ lớn nhất của Hồi giáo tại Ấn 
Độ, do Hoàng Đế Mughal Shah Jahan xây dựng; 
Thành Đỏ (Lal Qila), thành trì vĩ đại và hoàng cung 
của triều đại Moghul; lăng mộ của Humayun và 
Safdarjung thế kỷ 16; Raj Ghat, nơi thiêu Mahatma 
Gandhi; Đài thiên văn Jantar Mantar có kiến  trúc 

như phòng trưng bày nghệ thuật 
hiện đại; Khải Hoàn môn Ấn-độ 
(India Gate) một vòm trụ  uy nghi, cao 42m, được xây dựng để 
tưởng nhớ chiến sĩ Ấn Độ tử nạn vào thế chiến thứ I; chiêm bái 
xá-lợi Phật tại Viện Bảo tàng Quốc gia. Chiều tham quan Toà 
nhà Quốc hội (Parliament House), phủ tổng thống (President's 

Residence); đền Hoa Sen, kiến trúc độc đáo của đạo Bahaii. Mua sắm tự do. Nghỉ 
đêm tại khách sạn.   
 
NEW DELHI – ADELAIDE/SYDNEY/MELBOURNE/BRISBANE OR LOS 
ANGELES/HOUSTON 
Ăn sáng tại khách sạn rồi ra phi trường. Đoàn Úc đáp chuyến bay về Úc vào ngày 18-
10-2009. Đoàn Mỹ đáp chuyến bay về tới Mỹ vào ngày 18-10-2009. Kết thúc chuyến 
hành hương Phật tích. Tiễn đoàn và hẹn gặp lại. 

 
GIÁ TRỌN GÓI TỪ ÚC:   $4.000 AUD / Khách  
GIÁ TRỌN GÓI TỪ MỸ:  $3.000 USD / Khách  

  

GIÁ BAO GỒM 

§ Vé máy bay khứ hồi từ Úc: Adelaide/Sydney/Melbourne/Brisbane – New Delhi; 
New Delhi –  Adelaide/Sydney/Melbourne/Brisbane 

Hoặc Vé máy bay khứ hồi từ Mỹ: Los Angeles/Houston – New Delhi; New Delhi – 
Los Angeles/Houston 

§ Khách sạn tiêu chuẩn 2-3*. Hai người một phòng. 

§ Lệ phí an ninh hàng không, thuế sân bay 2 nước, phụ phí xăng dầu. 

§ Visa nhập cảnh Ấn Độ và Visa nhập cảnh Nepal. 

§ Vé xe lửa, gường nằm máy lạnh. Xe máy lạnh suốt chuyến đi.  

§ Các chi phí tham quan (vào cổng, du thuyền, cáp treo). 

§ Ăn uống theo chương trình. Nước uống, khăn lạnh. 

§ Hướng dẫn viên tiếng Việt và HDV tiếng Anh tại Ấn Độ. 
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§ Quà lưu niệm: VCD lưu niệm chuyến đi. 

  

KHÔNG BAO GỒM 

§ Chi phí bảo hiểm quốc tế. 

§ Chi phí di chuyển ở trong nước Úc hoặc Mỹ. 

§ Chi phí làm Hộ chiếu, phụ thu phòng đơn, hành lý quá cước. 

§ Lệ phí máy chụp ảnh, quay phim tại điểm tham quan tại Ấn Độ và Nepal. 

§ Cúng dường các Chùa trong chuyến hành hương. 

§ Tiền bồi dưỡng HDV, tài xế, nhân viên khách sạn. 

  

LƯU Ý 

§ Hộ chiếu phải còn thời hạn trên 6 tháng kể từ ngày khởi hành (01-10-09). 

§ Mỗi khách hành hương nộp 03 tấm ảnh 4x6 để làm Visa nhập cảnh Ấn Độ và Nepal. 

§ Quý vị nào đăng ký đi trọn gói thì phải đóng trước $2000 AUD hoặc $1400 USD 
khi đăng ký tham dự và đến ngày 3/7/2009 phải đóng số tiền còn lại. 

§ Nếu quý vị nào tự bay đến New Delhi (Ấn Độ) thì phải tự túc làm multiple entries 
visa vào Ấn Độ và single entry vào Nepal. Quý vị phải đăng ký tên, passport number 
cho ban tổ chức để tiện đặt khách sạn tại Ấn Độ và Nepal, đồng thời quý vị phải đặt 
cọc $700 USD. 

§  Nếu sau ngày 03-06-2009 quý vị nào tự túc tới New Delhi mà đổi ý, thì sẽ bị mất 
$200 USD. Còn quý vị nào đăng ký tham dự trọn gói mà đổi ý thì mất hết tiền vé từ 
Úc hoặc Mỹ qua Ấn Độ. 

  

NƠI LIÊN LẠC VÀ ĐÓNG TIỀN 

Ở Mỹ: (Los Angeles) Linh Chi. Tel (714)-434-7445. Email: 
linhchi_phan@yahoo.com  

            (San Diego) Chân Phúc. Tel (858)-452-7589, hoặc (858)-626-8181 (home, prefer) 
(858)-729-4348 (cell)  Email: mikyma@sbcglobal.net 

mailto:linhchi_phan@yahoo.com
mailto:mikyma@sbcglobal.net
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            (San Jose) An Hạnh Tel: (408)-281-2047. Cell: (408)-326-9758. Email: 
anhanh234@yahoo.com 

           Houston (Texas):   

1. Diệu Anh: Tel: 215-692-4640 (Cell) và (215) 822-6837 (sau 9h PM). 
Email: dieuanh01@comcast.net    

2. Xuân: Cell: (202) 341-6425 và  home (202) 966-7359 

Quý vị nào ở Hoa Kỳ đóng tiền xin gởi check về địa chỉ của Cô CHÂN PHÚC 

5684 Arbor Grove Ct 

San Diego, CA 92121 

Nếu gởi money order thì xin viết tên người nhận là KIM NGUYEN và gởi về cho 
Cô Chân Phúc theo địa chỉ trên đây. 

Mọi chi tiết khác xin liên hệ trực tiếp với cô Chân Phúc. Từ 04/09/2009 đến 
18/09/2009 Cô Chân Phúc sẽ đi xa xin quý vị liên lạc với cô ấy bằng email nếu 

cần. 

Ở Úc: Giác Định và Hải Hạnh. (Mobile) 0417 804 357. Email: 
buddhismtodayinc@yahoo.com  

 

 

mailto:anhanh234@yahoo.com
mailto:dieuanh01@comcast.net
mailto:buddhismtodayinc@yahoo.com

