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CHƯƠNG TRÌNH  
CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ VÀ NEPAL 

 
 

THỜI GIAN HÀNH HƯƠNG: 14 đêm, 15 ngày 
Từ ngày 5-3-2010 đến ngày 18-3-2010 (tức ngày 20 tháng 1 đến 4-2 Canh Dần) 

 
 ĐĂNG KÝ 

Hạn chót đăng ký là ngày 5-1-2010. Ưu tiên những người đóng tiền trước. 
  

NGƯỜI HƯỚNG DẪN 
ĐĐ. Thích Nhật Từ (Có chương trình thuyết giảng và hành lễ riêng). 
  

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). Đại học 
Nalanda. Thành Vương-xá, thành Tỳ-xá-ly. Các thắng cảnh tại thủ đô Delhi. Kỳ quan 
thế giới Taj Mahal. Sông Hằng huyền bí. 

 
CHƯƠNG TRÌNH CHI TIẾT 

 

NGÀY 01: (05-03-2010)   Bangkok- Delhi 

 

  

  

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. 
Đoàn Sài Gòn bay lúc 10h35. Đoàn  Hà 
Nội lúc: 09h35 (có mặt tại phi trường 
trước 2h30 phút). Đoàn Việt Nam đến 
Delhi lúc 20h40 (3 tiếng 55 phút). Đến thủ 
đô Delhi. HDV địa phương đón và đưa 
đoàn về Khách sạn nhận phòng. Nghỉ đêm 
ở Delhi. 
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NGÀY 02: (06-03-2010)  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: (07-03-2010)  AGRA - LUCKNOW 

 

  Ăn sáng xong lên xe bus đi Lucknow 
(khoảng 5 tiếng). Ăn trưa tại Lucknow 
xong, khoảng 14h00 lên đường đi Sravasti 
(khoảng 6 tiếng). Ăn tối, nhận phòng và 
ngủ tại Sravasti. 

NGÀY 04: (08-03-2010)  SRAVASTI - KAPILAVASTU 

   

   

  

  Ăn sáng xong tham quan Thành Xá-vệ 
(khoảng 1km) kinh đô của vương quốc cổ 
Kosala (Kiều-tất-la; thăm Vườn Kỳ Thọ 
Cấp Cô Ðộc (Jetvana Vihar), cây Bồ-đề 
Ananda, hương thất của đức Phật 
(Gandhakuti), tháp của tôn giả Xá-lợi-
phất, Mục-kiền-liên, Vô Não, La-hầu-la, 
Seewali, giếng và hồ Kỳ-viên, địa điểm 
đức Phật độ Angulimala và nền nhà biệt 
thực của Trưởng giả Cấp-Cô-Độc. Ăn trưa 
ở khách sạn xong, khởi hành đi tham quan 
thành Ca-tỳ-la-vệ (Piprahwa, Ấn Độ), nơi 
khai quật có nhiều xá-lợi của đức Phật. 
Đến biên giới (25km). Làm thủ tục nhập 
cảnh Nepal (khoảng 45 phút), nghỉ đêm tại 
vườn Lâm-tỳ-ni (khoảng 15 km). 

NGÀY 05: (09-03-2010)   KAPILAVASTU - LUMBINI 
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 Ăn sáng xong, 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. Ăn trưa tại khách 
sạn xong, đi Ca-tỳ-la-vệ (Nepal), tham 
quan phế tích cổng Bắc và cổng Đông của 
Vương thành Ca-tỳ-la-vệ (Kapilavastu), 
cung điện của thái tử Tất-đạt-đa. Chiều 
tham quan Chùa Việt Nam Phật Quốc Tự 
(của Thầy Huyền Diệu), trung tâm mồ côi 
của Chùa Linh Sơn - Lumbini (của Thầy 
Linh Quang). Nghỉ đêm tại Lumbini. 

NGÀY 06:  (10-03-2010)  LUMBINI – KUSHINAGAR  

 

  

  

  Ăn sáng xong, rời Lâm-tỳ-ni, làm thủ tục 
rời biên giới Nepal (khoảng 30 phút), khởi 
hành đi Câu-thi-na (Kusinagar, khoảng 
250km, 6 giờ), nơi đức Phật trút hơi thở 
cuối cùng. Thăm chùa Mathakuar, nơi đức 
Phật dừng chân tại Kushinagar. Lễ bái 
tượng đức Phật Niết-bàn tại Chùa Ðại Niết 
Bàn (MahaPariNirvana). Chiều tối, kinh 
hành và thắp nến cầu nguyện tại Bảo Tháp 
tưởng niệm nơi Trà-tỳ kim thân đức Phật 
(Ramabhar Stupa). Ăn tối và nghỉ đêm tại 
Kushinagar. 

NGÀY 07: (11-03-2010)  KUSHINAGAR - VAISHALI – 
PATNA 

 

 Ăn sáng xong, rời Kushinagar đi Vaishali 
(khoảng 250km, 7 tiếng), nước cộng hoà 
đầu tiên trên thế giới và nơi kết tập kinh 
điển lần thứ hai. Ăn trưa và tụng kinh tại 
chùa Kiều-đàm-di (Ni sư Khiết Minh). 
Chiều tham quan tháp thờ Xá-lợi Phật, 
tháp Hòa Bình của Phật giáo Nhật Bản, Hồ 
Đăng Quang. Tiếp tục tham quan 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, hồ Khỉ. Thăm làng Amrapali, nền nhà 
của Bồ-tát Duy-ma-cật. 17h30 đi Patna 
(khoảng 90 km). Nhận phòng và ăn tối tại 
khách sạn ở Patna. 
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NGÀY 08: (12-03-2010)  PATNA- NALANDA - RAJGIR- 
BODHGAYA 

  

  

  

Ăn sáng xong, khởi hành đi tham quan phế 
tích Ðại học Na-lan-đà (), đại học đầu tiên 
trên thế giới; đại học Nalanda mới và 
Huyền Trang Kỷ Niệm Đường (tk 15). Lên 
đường đến thành Vương Xá (Rajgir), kinh 
đô của vương quốc Ma-kiệt-đà dưới sự trị 
vì của vua Tần-bà-sa-la (khoảng 60km, 45 
phút). Ăn trưa xong, tham quan Trúc Lâm 
Tịnh Xá (Venuvana hay Bamboo Grove 
Vihara), trại giam Vua Tần-bà-sa-la 
(Bimbinsara’s jail);  Vườn xoài của danh y 
Kỳ-bà (Jivaka’s MangoVihara), thành A-
xà-thế, suối nước nong. Khoảng 15h30, đi 
bộ lên núi Linh Thứu (Gridhakuta Hill) 
hoặc đi cáp treo đến tháp Hoà Bình, thăm 
chùa Nhật Bản rồi xuống đỉnh Linh Thứu 
(khoảng 1km), nơi Ðức Phật thuyết giảng 
Kinh Pháp Hoa và các kinh Đại thừa. Trên 
đường thăm đường Tần-bà-sa-la, thạch thất 
của tôn giả Mục-kiền-liên, tôn giả Xá-lợi-
phất và Ananda. Kinh hành và tụng kinh ở 
đỉnh núi Linh Thứu. Chiều 18h00, xuống 
núi đi Bồ Đề Đạo Tràng (khoảng 60km, 
1h45 phút). Ăn tối, nhận phòng và nghỉ 
đêm tại Bồ đề đạo tràng (cách đại tháp 
1km).  

NGÀY 09: (13-03-2009)   BODHGAYA 



 5 

 

 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. Tiếp tục tham quan Khổ Hạnh 
Lâm (Uruvela), sông Ni-liên-thiền 
(Narajana), tháp tưởng niệm Tu-xà-đa 
(Sujata Stupa) & Làng và đền Sujata.  
Nghỉ đêm thứ 2 tại Bodhgaya.  

NGÀY 10: (14-03-2010)   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: (15-03-2010)    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 hàng 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: (16-03-2010)    VARANASI 

  

 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. Sau ăn sáng, thăm Vườn 
Lộc Uyển (Sarnath), Bảo Tháp Dhamek 
(Dhamek Stupa); Tinh Xá Mulgandhakuti; 
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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. Lúc 17h30 rời khách 
sạn ra ga xe lửa đi Delhi. Nghỉ đêm trên 
tàu.  

NGÀY 13: (17-03-2010)    VARANASI – DELHI 

   

 Đến Delhi lúc 07h30 sáng. Ăn sáng trên 
xe lửa. Tham quan Raj Ghat, nơi tưởng 
niệm Mahatma Gandhi; 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 
và phủ tổng thống (President's Residence); 
chiêm bái xá-lợi Phật tại Viện Bảo tàng 
Quốc gia Delhi. Ăn trưa, mua sắm tự do 
tại chờ Hầm lớn nhất ở thủ đô Delhi 
(Palika Plaza) và chợ Janpath (chợ Tây 
Tạng). Nghỉ đêm tại khách sạn. 

NGÀY 14: (18-03-2010)    DELHI - VIETNAM 

 

  

 Ăn sáng xong, tham quan đền Hoa Sen, 
kiến trúc độc đáo của đạo Bahaii; thành 
Đỏ; Đài thiên văn Jantar Mantar có kiến 
trúc như phòng trưng bày nghệ thuật hiện 
đại; đền Ấn giáo lớn nhất Ấn Độ. Ăn trưa 
xong, tiếp tục tham quan hoặc mua sắm. 
Ăn chiều lúc 18h00. Rời khách sạn ra phi 
trường, đáp chuyến bay 23h30, đến 
Bangkok lúc 05h00 sáng. Đoàn Sài gòn 
làm boarding lúc 8h20 sáng tại cổng C9 
(có thể thay đổi), và bay lúc 09h – 10h15. 
Đoàn Hà Nội làm boarding lúc 7h00 sáng 
tại cổng E1A (có thể thay đổi), bay lúc 
07h45 – 10h15.Kết thúc chuyến hành 
hương Phật tích. Tiễn đoàn và hẹn gặp lại. 
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Quý Phật tử ở hải ngoại, vui lòng liên lạc với chị Hải Hạnh: 
buddhismtodayinc@yahoo.com . Mobile từ Úc:  0417804357; Fax: (08) 82688482 

 
 

Kết thúc chuyến hành hương Phật tích. Tiễn đoàn và hẹn gặp lại. 
Quý Phật tử ở hải ngoại, vui lòng liên lạc với Hải Hạnh: 

buddhismtodayinc@yahoo.com . Mobile từ Úc:  0417804357; Fax: (08) 82688482 
 
 

GIÁ TRỌN GÓI TỪ VIỆT NAM:   $1800 USD / người  
 

    - Quý Phật tử hải ngoại đi trực tiếp từ nước mình phải mua vé máy bay tự 
túc đến sân bay Delhi, Ấn Độ vào ngày 5-3-2010 sẽ được Thầy ra đón và tự túc 
làm visa nhiều lần vào Ấn Độ, và đóng chi phí bao trọn gói trong Ấn Độ và 
Nepal là $1400 USD / 1 người. 

    - Quý Phật tử ở Úc nếu muốn ban tổ chức lo hết tất cả vé máy bay (Singapore 
airline), visa vào Ấn Độ và tất cả chi phí trong Ấn Độ và Nepal thì đóng trọn gói 
$3800 AUD / 1 người. 

 
GIÁ BAO GỒM 
§ Khách sạn tiêu chuẩn 3-5*. 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. 
§ 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 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 (02 usd/ người/ ngày). 
§ Visa nhập cảnh Việt Nam 
  
LƯU Ý 
§ Hộ chiếu phải còn thời hạn trên 6 tháng kể từ ngày khởi hành (05-3-10). 
§ Khách hành hương hải ngoại, nếu đi từ Việt Nam, thì trước khi về Việt Nam nên xin 
Visa vào Việt Nam nhiều lần (Multiple entry), để tránh gặp khó khăn. 
§ Mỗi khách hành hương nộp 05 tấm ảnh 4x6 (nền trắng) để làm Visa nhập cảnh Ấn 
Độ và Nepal. 
 

mailto:buddhismtodayinc@yahoo.com
mailto:buddhismtodayinc@yahoo.com
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THÔNG TIN CHO PHẬT TỬ HẢI NGOẠI 

    - Phật tử hải ngoại đi trực tiếp từ nước mình đang ở cần liên lạc với một phòng 
bán vé địa phương để nhờ xin Multiple Visa (Visa nhiều lần) vào Ấn Độ. 

    - Phật tử hải ngoại muốn đi từ Việt Nam thì phải xin Multiple Visa vào Ấn Độ 
và Multiple Visa vào Việt Nam. 

    - Phật tử ở Mỹ muốn xin Multiple Visa vào Ấn Độ thì vào website này: 
https://indiavisa.travisaoutsourcing.com/homepage 

Nếu có thắc mắc gì thì xin liên lạc Cô Vân qua điện thoại Cell: 714-366-2806 
hoặc Home: 714-997-2806. Nếu không nghe trả lời, yêu cầu để lại tin nhắn hoặc 
email vannguyen1031@gmail.com vì Cô Vân đã làm visa vào Ấn Độ. 

    - Phật tử ở Úc muốn xin Multiple Visa vào Ấn Độ thì liên lạc Hải Hạnh để 
hướng dẫn hoặc giúp làm dùm. 

    - Nếu muốn xin Multiple Visa vào Ấn Độ từ Việt Nam, trước nhất cần có 
Multiple Visa vào Việt Nam và phải có mặt ở Việt Nam trễ nhất là ngày 24-2-
2010 để xin Visa vào Ấn Độ. Thông thường mất 7 ngày làm việc (không tính chủ 
nhật và ngày nghỉ lễ).  

 

LIÊN LẠC 

- Tại TP.HCM: Cô Mai, chùa Giác Ngộ, 92 Nguyễn Chí Thanh, P3, Q10, TP.HCM. 
Di động: 0908-609-312 

- Tại Hà Nội: Cô Nguyễn Tố Hoa: Di động: 0912-113-089 

- Tại hải ngoại: Hải Hạnh: buddhismtodayinc@yahoo.com . Mobile từ 
Úc: 0417804357; Mobile từ nước ngoài: 61-417-804-357 Fax: (08) 82688482 

 

https://indiavisa.travisaoutsourcing.com/homepage
mailto:vannguyen1031@gmail.com
mailto:buddhismtodayinc@yahoo.com

