
CHƯƠNG TRÌNH  
HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH 

 ẤN ĐỘ & NEPAL Nov 2022 
 

 
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 

 
THỜI GIAN HÀNH HƯƠNG: 16 ngày 

Từ Tuesday, 01 November  đến ngày Thursday, 17 November-
2022 

GHI DANH: 22 July 2022 
Hạn chót là ngày 01-Oct- 2022  

NGƯỜI HƯỚNG DẪN : 
Tỳ Khưu Thích Tánh Tuệ (Chùa Vạn Phước- Sandiego)  

& Chư Tôn Đức Tăng Ni  -  
Có chương trình thuyết giảng và hành lễ riêng. 

  
PHƯƠNG TIỆN DI CHUYỂN TRONG ẤN ĐỘ  
Máy bay, xe Bus có máy lạnh, xe du lịch 50 chỗ ngồi,  
có máy điều hoà, tiện nghi, sạch sẽ 
Những nơi chiêm bái chính: TỨ ĐỘNG TÂM 
1 Lâm tì ni (Lumbini, Nepal): nơi Đức Phật đản sinh. 
2. Bồ đề đạo tràng (Bodh Gaya): nơi Đức Phật thành đạo. 
3. Lộc uyển (Sarnath): nơi Đức Phật chuyển pháp luân 
 (giảng bài pháp đầu tiên). 
4. Câu thi na (Kushinagar, Kusinara): nơi Đức Phật nhập diệt. 



  
Các điểm khác : 
5. Thành Xá vệ (Savatthi, Sravasti): Kỳ viên tinh xá, nơi Đức Phật 
 thường ngự trong 20 năm cuối. 
6. Thành Ca tì la vệ (Kapilavatsu): kinh đô của bộ tộc Thích Ca. 
7 .Vương xá (Rajgir, Rajagahar), núi Linh Thứu, Trúc Lâm tinh 
 xá, Đại học Phật giáo Nalanda. 
8. Sông Hằng (Gange River). 
9. Thành Ba la nại (Benares, Varanasi), Câu diệm bi (Kosambi),  
Vệ xá li (Vesali, Vaishali). 
10. Thành phố Delhi: chiêm bái xá lợi Phật và viếng nơi Ngài  
giảng bài kinh Tứ Niệm Xứ cho bộ tộc Kuru 
Kính mời xem hình ảnh của chuyến hành hương xứ Phật  
 năm 2016 -2017 & 2018  
Hành Hương Xứ Phật Mùa Xuân (Mậu Tuất 2018) 
Link: https://quangduc.com/a62206/ hanh-huong-xu-phat-mua-xuan- mau-
tuat-2018  
Link: https://quangduc.com/a61536/ theo-dau-nhu-lai   
Link: http://nhinrabonphuong.blogsp ot.com/2016/11/ky-su-chuyen- hanh-
huong-thap-lua-tam.html 

     ***               
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 
(Từ ngày 01. Nov đến ngày 17 Nov 2022 ) 
Ngày 01/  Nov 2022 : Los Angeles to New Delhi _ 
03 / Nov 2022 : đến New Delhi. Nghỉ Hotel 
Ngày 03/ Nov -2022  
- Sau khi ăn sáng, thăm nơi Phật giảng kinh Tứ Niệm Xứ  
(the Kalkaji Hill / Kailash mountain / Ashok Sila),  
Hindu temple (Akshardham temple- 9am-7pm),  
Lotus temple. Buổi chiều đảnh lễ xá lợi Phật ở  
Viện Bảo Tàng Q.Gia (10am-5pm),  
Indian gate, nơi Thánh Gandhi bị ám sát (Gandhi Smriti),  
lăng mộ Thánh Gandhi (Raj Ghat), nhà con gái Thánh Gandhi  
Indra Gandhi Memorial).  
Tối ngủ ASHOKA  RESORT  New Delhi  

https://quangduc.com/a62206/
https://quangduc.com/a61536/
http://nhinrabonphuong.blogsp/
http://ot.com/2016/11/ky-su-chuyen-


 
Ngày 04/ Nov New Delhi to Varanasi, (Flight to Varanasi) 
- Thăm Viện Bảo Tàng, nơi Đức Phật gặp 5 anh em Kiều Trần Như 
(Jawkanthi stupa),  
nơi Đức Phật chuyển pháp luân (Dhammekha stupa). Tối nghỉ Hotel  



 

 
 
Ngày 05/ Nov. Varanasi - Sravasti   
5.00am đến sông Hằng (Gangga River) để đón bình minh 
- Khởi hành đi Sravasti (Thành Xá Vệ), đến nơi đi thăm nơi Đức Phật  
thi thố thần thông với ngoại đạo (Kantamjetiya), Kỳ Viên Tịnh Xá 
(Jetavana),  
thăm nhà trưởng giả Cấp Cô Độc (Anathabindika), 
 tháp ngài Vô Não (Pakki Ruti) và nếu có thể thăm trung tâm 
 thiền quốc tế của Thái Lan. Tối nghỉ tại Hotel  
Ngày 06. Nov: Sharvasti _ Lumbini Nepal: 56km_ Lumbini 
95km: Mất khoảng 7h. Khởi hành đi LUMBINI 



 
 
- Trên đường đi ghé thăm Kapilavasttu- (Ca tỳ la vệ) mới 
- Dinner và nghỉ đêm tại Hotel Mahamaya. 
Ngày 07/ Nov : Lumbini- Kushinagar- Mất khoảng 8h. 
- Đảnh lễ Phật tại vườn Lumbini- (nơi hoàng hậu Maya hạ sinh 
 Thái tử dưới cây Vô ưu). Khởi hành đi Kushinagar.  
- Chiều cùng ngày thăm Đại Tháp nơi Đức Phật Nhập Niết Bàn 
(Salavanodhayan), nơi hoả thiêu nhục thân Đức Phật 
 (Mathagou), và nơi phân chia xá lợi.  
- Dinner và nghỉ Hotel Imperial 

 
Ngày 08 Nov: Kushinagar- Vaishali - Rajgir : mất khoảng 5h 
- Sau khi Lunch , khởi hành đi Vaisali,  
. Sau đó nếu có thể thăm Kesaria stupa (nơi ĐP dừng chân 



 lần cuối ở Vaishali trước khi đến Kushinagar nhập Niết Bàn).  
Ở lại một đêm at Vaishali 

 
Ngày 9/ Nov. Vaishali to Rajgir  
Thăm nơi nữ giới được xuất gia (Asoka’s pillar) và nơi thờ  
xá lợi Phật của dòng họ Licchavi. Đi thẳng về Rajgir nghỉ đêm 
 ở Hotel Lotus Nikko Japan 
Ngày 10/ Nov : Trúc Lâm Tịnh Xá, Núi Linh Thứu 
Ăn sáng xong, 6h00 khởi hành đi thăm Trúc Lâm Tịnh Xá,  
Núi Linh Thứu, chariot wheel, nơi A Xà Thế giam vua cha Tần Bà 
 Sa La, nơi y sĩ Jivaka chữa bệnh cho Tăng đoàn, và tháp xá lợi  
tổng hợp (Maniyar-math stupa), trường đại học Nalanda  
(9h:00 mở cửa), - nghỉ đêm ở Hotel Lotus Nikko  

 

 



 
Ngày 11/ Nov: Thăm Hang Thất Diệp-  
nơi kiết tập Kinh điển lần thứ nhất - Rajir to Bodhgaya  
Chương trình gồm có: Nhiễu Phật, lễ Phật , kinh hành , 
 tụng kinh Pháp Hoa va tọa thien`. Chiều về Bồ Đề Đạo Tràng. 

 

 
 

Ngày 12/ Nov : Chiêm bái các thánh tích,  
chùa viện tại Bồ Đề Đạo Tràng. 
đi thăm Khổ Hạnh Lâm (Dhungesh Wari / Mahagala cave, 15km) 
- Thăm làng nàng Sujata đã dâng Phật bát cháo sữa, nơi người  
nông phu dâng bó cỏ cúng Phật bên dòng sông Ni Liên Thiền - 
 nghỉ ở Hotel Niranjana 
Ngày 13 & 14 Nov Tu tập tại Bồ Đề Đạo Tràng.  



(Sẽ có chương trình chi tiết sau ) 

 
 15 Nov khởi hành đi New Delhi - 
( Flight from Bodhgaya to New Delhi) 
 
 New Delhi to Arga - Stay Hotel in Agra 
Ngày 16./ Nov - Visit and Enjoy Taj Mahal Arga - 
Tham quan Taj Mahal và sightseeing- Sau khi ăn tối  
ra sân bay về nước vào lúc 0.30pm Ngày 17/ Oct. 
  
Ban tổ chức rất mong được kết thiện duyên hội ngộ cùng quý vị trong 
chuyến hành hương tâm linh & chiêm bái miền đất Phật đầy phước 
báo & bổ ích này!  Chương trình này chỉ dành  cho quý Phật tử có ước 
nguyện hành hương - chiêm bái; không thích hợp cho những ai nhắm 
vào mục đích du lịch, hay coi chuyến hành hương là một cuộc du hý. 
Mỗi thành viên tham gia đều mang  tính cách tự nguyện cá nhân.  
Nghi thức làm lễ tại các Thánh địa có chương trình riêng do ban tổ 
chức hướng dẫn.  Mọi thông tin liên quan đến chuyến hành hương xin 
liên lạc với ban tổ chức để biết thêm chi tiết.  
Kính chúc chư vị luôn an lạc và thăng tiến trong cuộc sống. 
Ban Tổ Chức: 
Xin quý vị vui lòng liên lạc về  
Chùa Vạn Phước- Sandiego: 
Liên Lạc Ghi Danh 
SKYLINE TRAVEL 
Mr Kevin (714) 891 9998 
kevindang@skylinerinc.com  
  
Mrs Trinh (714) 452 7303 
Or Email:  TheoDauNhuLai@yahoo.com . 
Mr Kevin Dang 
Skyliner International Inc 
24428 EastGate Dr 
Diamond Bar CA 91765 
 Tel : (626) 696 0878 
(714) 891 9998 

Website: www.skylinerinc.com  

mailto:kevindang@skylinerinc.com
mailto:TheoDauNhuLai@yahoo.com
https://www.google.com/maps/search/24428+EastGate+Dr+Diamond+Bar+CA+91765?entry=gmail&source=g
https://www.google.com/maps/search/24428+EastGate+Dr+Diamond+Bar+CA+91765?entry=gmail&source=g
http://www.skylinerinc.com/


Ở Việt Nam xin liên lạc 
 Ni Sư Thích nữ Huệ Lạc -  
Số ĐT: 090 779 9696.  
- Phật tử ở Mỹ muốn xin Double Visa vào Ấn Độ thì vào website này: 
https://indiavisa.travisaoutso urcing.com/homepage 
(Quí vị có thể tự túc apply Visa to India hay nhờ Travel Agent xin cho quí 
vị.  
Visa to Nepal (Lumbini) Ban tổ chức sẽ lo cho quí vị.) 

  Muốn biết  
GIÁ TRỌN GÓI: ---- USD 
 Xin gọi Mr Kevin (626) 696 0878  

or (714) 452 7303 
  
GIÁ BAO GỒM: 
§ Visa nhập cảnh Nepal. 
Vé máy bay khứ hồi từ phi trường Los Angels to New Delhi  
và New Delhi to Los Angles.  
Vé máy bay from New Delhi to Varanasi - From Varanasa to New 
Delhi. 
§ Khách sạn tiêu chuẩn 3-4*. Hai người một phòng.  
§ Lệ phí an ninh hàng không, thuế sân bay 2 nước, phụ phí xăng 
dầu.   
§ Xe Bus 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 H DV tiếng Anh tại Ấn Độ. 
  
 KHÔNG BAO GỒM :  
§ Chi phí bảo hiểm quốc tế.  
§ Chi phí di chuyển ở trong nước Úc hoặc Mỹ.  
§ Chi phí 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 và làm từ thiện trong chuyến hành hương.  
§ Tiền bồi dưỡng HDV, tài xế, khách sạn, nhà hàng . 
 
  

https://indiavisa.travisaoutso/
http://urcing.com/homepage


LƯU Ý :  
§ Hộ chiếu phải còn thời hạn trên 6 tháng kể từ ngày khởi hành 
 (Nov-01-2022). 
§ Mỗi khách hành hương nộp 2 tấm ảnh 4x6 (nền trắng) để làm  
Visa nhập cảnh Nepal.   
<><><><><><><> 
                                                          
Bốn Thánh tích kẻ thiện tín cần phải  
chiêm ngưỡng và tôn kính.   
(Kinh Đại Bát-Niết-Bàn, Mahàparinibbàna sutta - Trường Bộ 16)    
 
- Này Ananda, có bốn Thánh tích kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng  
và tôn kính. Thế nào là bốn?  
"Đây là chỗ Như Lai đản sanh". Này Ananda, đó là thánh tích,  
kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính.  
"Đây là chỗ Như Lai chứng ngộ vô thượng Chánh Đẳng Giác",  
này Ananda, đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng 
 và tôn kính.  
"Đây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng", này Ananda,  
đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính.  
"Đây là chỗ Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết-bàn", này Ananda,  
đó là Thánh tích, kẻ thiện tín cần phải chiêm ngưỡng và tôn kính.  
Này Ananda, đó là bốn Thánh tích, kẻ thiện tín cư sĩ cần  
phải chiêm ngưỡng và tôn kính.  
Này Ananda, các thiện tín Tỷ-kheo, Tỷ-kheo ni, cư sĩ nam, cư sĩ  
nữ sẽ đến với niềm suy tư: 
 "Đây là chỗ Như Lai đản sanh", "Đây là chỗ Như Lai chứng  
ngộ vô thượng Chánh Đẳng Chánh Giác", 
 "Đây là chỗ Như Lai chuyển Pháp luân vô thượng", "Đây là chỗ  
Như Lai diệt độ, nhập Vô dư y Niết-bàn". 
 _ Này Ananda, những ai, trong khi chiêm bái những Thánh tích mà  
từ trần với tâm thâm tín hoan hỷ, thời những vị ấy, sau khi thân hoại 
mạng chung sẽ được sanh cõi thiện thú, cảnh giới chư Thiên. --  
(Kinh Đại Bát-Niết-Bàn, Mahàparinibbàna sutta - Trường Bộ 16)   
 


