
 

Hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ 
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG CHIÊM BÁI PHẬT TÍCH 

Tổng cộng 22 ngày từ 21-11 đến ngày 12-12-2016 

Lệ phí: $5,900 (cho Phật tử tại Úc) & US$5,900 Mỹ Kim (cho Phật tử tại Mỹ & Canada): chi phí cho vé máy bay quốc tế khứ hồi (Sydney\Los Angeles - Taiwan – India 

& India – Taiwan – Sydney/Los Angles), Vé máy bay trong nội địa Ấn Độ (không dùng xe lửa), Bảo hiểm + Thuế phi trường + Vé vào cửa tham quan, Hotel (3 hoặc 4 

sao) + Tips + Chi phí 3 bửa ăn sáng, trưa, chiều.  

Tu Viện Quảng Đức sẽ tổ chức chuyến hành hương chiêm bái Phật tích Ấn Độ-Tích Lan, chuyến đi do Thượng Tọa Trụ Trì Thích 

Nguyên Tạng làm trưởng đoàn cùng với Đạo Hữu Tony Thạch (giám đốc công ty Triumph Tour ở Sydney) làm trợ lý cho Thầy để lo 

các công việc cần thiết. Phái đoàn dự kiến sẽ khởi hành ngày 21-11-2015, gồm 22 ngày để viếng thăm chiêm bái tất cả những Phật 



tích Ấn Độ cũng như đảnh lễ Đức Đạt Lai Lạt Ma thứ 14 tại Dharamsala, miền Bắc Ấn Độ. Lệ phí chuyến đi là: A$5,900 cho Phật tử 

tại Úc, USD $5,500 Mỹ Kim dànhcho Phật tử USA & Canada. Hạn chót đăng ký và đóng tiền đầy đủ: là 01-Sept-2016. Xin quý Phật 

tử xa gần liên lạc về Tu Viện Quảng Đức: 03.9357 3544 hoặc email:quangduc@quangduc.com, để ghi danh tham dự chuyến hành 

hương chiêm bái này. Chi tiết, xin quý Phật tử thường xuyên vào xem tại trang nhà: www.quangduc.com 

Lịch Trình Chi Tiết  
 

Thời gian Ðịa Ðiểm Hành Trình Di chuyển 

Ngày 1 

21-11-2016 

Delhi Khởi hành từ Úc (Local Airport-Melbourne-Taiwan-Delhi) lên máy bay luc 10pm tại Melbourne Flight 

Úc/Mỹ - Taiwan - 

Delhi 

Ngày 2 

22-11-2016 

Delhi 

 

Đến Taiwan 5am, chuyển máy bay, 8am bay vào Ấn Độ. 2pm, đến thủ độ Delhi, Ấn Độ. 

chào mừng phái đoàn và đưa đi vếng Lotus Temple của Đạo Bahai, công viên chào mừng phái 

đoàn và sau đó đến viếng Lotus Temple (Đền Hoa Sen thuộc Đạo Bahai) và công viên tưởng 

niệm Thánh Gandhi. Mahatma Gandhi (1869-1948) được xem là anh hùng dân tộc Ấn  Độ. Ăn 

tối và nghỉ tại thủ đô Delhi 

Flight IC 601 

 

Ngày 3 

23-11-2016 

Delhi - 

Varanasi 

Dùng sáng tại khách sạn, lên xe bus ra phi trường Delhi để bay đến Varanasi. 

Nhận phòng hotel, ăn trưa và đi chiêm bái Vườn Lộc Uyển (Sarnath), nơi Ðức Phật chuyển 

bánh xe Pháp Luân và Bảo Tháp Dhamek (Dhamek Stupa); thăm Tôn Tượng Chuyển Pháp 

Luân tại Sarnath (Vườn Lộc Uyển) và Tinh Xá Mulgandhakuti gần Tôn tượng Chuyển Pháp 

Luân.  Ăn tối & nghỉ đêm tại Lộc Uyển. 

 

Flight  

Delhi- 

Varanasi 

 

Ngày 4 

24-11-2016 

 

Varanasi-

Bodhgaya 

 

Thức chúng lúc 5 giờ sáng, đi bộ ra sông Hằng (Ganges river), đi thuyền, phóng sanh, thả đèn 

cầu nguyện và ngắm bình minh, mặt trời mọc trên sông Hằng.  Xem tục lệ hỏa thiêu người chết 

trên bến sông. Trở về dùng sáng tại khách sạn ăn sáng, sau đó lên xe bus đi Bodhgaya - Bồ Đề 

Đạo Tràng, nơi Ðức Phật Thành Ðạo dưới cây Bồ Ðề Linh thọ (sacred Bodhi tree).  Ăn trưa trên 

đường đi. Đến nơi, đoàn sẽ viếng thăm Bảo Tháp Giác Ngộ, và nghỉ đêm thứ nhất tại Bodhgaya. 

 

 

Coach 

5 tiếng xe bus 

(255 km) 

Ngày 5 

25-11-2016 

 

Bodhgaya 

5am, thức chúng đi kinh hành từ khách sạn vào Bảo Tháp Giác Ngộ, công phu khuya Lăng 

Nghiêm. Về lại khách sạn ăn điểm tâm, cả ngày đi thăm sông Ni Liên Thiền (Narajana), Khổ 

Hạnh Lâm (Uruvela), Bảo Tháp Tưởng Niệm  Thí Chủ Tu Xà Ða (Sujata Stupa) & Cô Nhi 

viện Sujata.  Thăm chùa Việt tại Ðất Phật: Trung Tâm Tu HọcViên Giác. Nghỉ đêm thứ 2 tại 

Bodhgaya. 

 

 

 

http://www.quangduc.com/


 

Ngày 6 

26-11-2016 

Bodhgaya - 

Rajgir- 

Vaisaly 

Điểm tâm xong, lên xe bus đi Thành Vương Xá (Rajgir) thăm Linh Thứu Sơn (Gridhakuta 

Hill), nơi Ðức Phật đã thuyết giảng những bộ kinh quan trọng. Thăm Nơi Giam Giữ Vua Tần 

Bà Sa La (Bimbinsara’s jail) và thăm Vườn Xoài của Danh Y Kỳ Bà (Jivaka’s 

MangoVihara); về hotel ăn trưa, sau đó đi thăm Trúc Lâm Tịnh Xá (Venuvana hay Bamboo 

Grove Vihara). Về hotel Ăn trưa. Viếng thăm phế tích Ðại Học Na Lan Ðà,  là đại học Phật 

Học cổ kính và nổi tiếng nhất thế giới, tại đây đoàn sẽ đảnh lễ  Bảo Tháp Tôn giả Xá Lợi Phất 

(Sariputra Stupa). Đoàn di chuyển đến Thành Tỳ Xá Ly (Vaishali), đến nơi, check in hotel, ăn 

tối, nghỉ đêm ở Vaishali 

Coach 

Rajgir- 

Vaisaly – 80kms – 

1 tiếng 30 phút 

 

Rajgir- 

Vaisaly 

(142kms/3½ hrs). 

Ngày 7 

27-11-2016 

Vaisaly -

Kusinagar 

Ăn điểm tâm xong, lên xe bus đi chiêm bái Bảo Tháp Tôn Giả A Nan (Ananda Stupa) và Trụ 

Ðá của Vua A Dục (Asokan pillar); thăm Bảo Tháp Xá Lợi Phật (Relic Stupa); Ăn trưa và di 

chuyến đến Kusinagar,  đến nơi vào đảnh lễ Chùa Ðại Niết Bàn (MahaPariNirvana temple). 

Nghỉ đêm tại Kusinagar. 

 

Coach 

Varanasi - 

Rajgir 

(80km/ 

2 tiếng) 

Ngày 8 

28-11-2016 

 Kusinagar-

Lumbini 

Ăn điểm tâm xong, lên xe bus đi chiêm bái Bảo Tháp tưởng niệm nơi Trà Tỳ Kim Thân Ðức 

Phật (Ramabhar Stupa), ăn trưa, ngồi xe bus di chuyển đến Nepal, đến biên giới Ấn-Nepal, 

làm thủ tục nhập cảnh Nepal để ngày hôm sau chiêm bái Phật tích Lâm Tì Ni, nơi Phật Đản Sinh. 

Đến nơi lấy phòng hotel, ăn tối và nghỉ đêm tại Lumbini. 

 

Coach 

Kusinagar- 

Lumbini 

(160 km/5 tiếng) 

Ngày 9 

29-11-2016 

 

 

Lumbini 

Ăn sáng xong, cả ngày ngồi xe bus đi chiêm bái Phật tích Lâm Tỳ Ni ở Nepal, đến biên giới 

đoàn sẽ làm visa vào Nepal. Ăn trưa xong đi thăm Thánh Tích Lumbini (Lâm Tỳ Ni), nơi Ðức 

Phật Ðản Sanh.  Thăm chùa Việt trên đất Phật: Chùa Việt Nam Phật Quốc Tự (của Thầy 

Huyền Diệu), Chùa Linh Sơn - Lumbini (của Thầy Linh Quang) 

Về hotel dùng tối và nghỉ đêm thứ 2 tại Lumbini. 

 

Coach 

Kusinagar - 

Lumbini 

(250km/6 tiếng) 

Ngày 10 

30-11-2016 

Lumbini -  

Savasthi 

Dùng sáng xong, lên xe bus  trở lại Ấn Độ, hướng về thành Xá Vệ (Sravasti) nay gọi là Sahet 

Mahet, kinh đô của vương quốc cổ Kosala (Kiều Tất La). Thăm Vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Ðộc 

(Jetvana Vihar), Dùng tối và nghỉ đêm tại Sravasti. 

 

 

Coach 

Lumbini- Savasthi- 

Lucknow 

(240km/5 tiếng) 

Ngày 11 

01-12-2016 

Savasthi - 

Lucknow 

Dùng sáng xong, đi chiêm bái 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), đồi núi 

Sravasti, nơi Phật bay lên Trời Đao Lợi thuyết giảng Kinh Địa Tạng. Ăn trưa và di chuyển đến 

Lucknow, đến nơi ăn tối và nghỉ đêm tại Lucknow 

 

Coach 

Savasthi- 

Lucknow 

(173km/4 tiếng) 

Ngày 12 

02-12-2016 

Lucknow -  

Agra 

Dùng sáng xong lên xe bus đi Agra. đến nơi lấy phòng hotel, ăn trưa, sau đó đi Kỳ quan thế giới 

Ðền Taj Mahal (The Love monument)  ăn tối và nghỉ đêm tại thành phố Agra . 

 

Lucknow-Agra 

(342km/6 tiếng) 

Ngày 13 Agra –  Dùng sáng xong đi Delhi, ăn trưa và di chuyển đến Chandhigarh, đến nơi lấy phòng hotel, ăn Agra- 



03-12-2016 Chandigarh tối và nghỉ đêm ở Chandhigarh 

 

Chandigarh - 

Dharamsala 

(6-7 tiếng) 

Ngày 14 

04-12-2016 

 

Chandigarh - 

Dharamsala 

 

Dùng sáng xong, lên xe bus đi Dharamsala (7 tiếng xe bus);, ăn trưa trên đường đi, đến nơi ăn 

tối nghỉ đêm đầu tiên tại Dharamsala 

 

Coach 

Chandigarh - 

Dharamsala 

(7 tiếng) 

Ngày 15 

05-12-2016 

 

Chandigarh - 

Dharamsala 

 

Dùng sáng xong, cả ngày ở Dharamsala, thủ phủ lưu vong của người Tây Tạng, thuộc miền Bắc 

Ấn Độ, đảnh lễ Ðức Ðạt Lai Lạt Ma & Đức Ban Thiền Lạt Ma Karmapa, buổi tối đi chợ 

đêm, mua đồ lưu niệm. 

Coach 

 8 tiếng xe bus 

Ngày 16 

06-12-2016 

 

Dharamsala 

- 

Chandhigarh 

Dùng sáng xong, lên xe bus xuống núi, đi về Chandigarh, đến nơi, dùng tối và nghỉ đêm tại 

Chandigarh 

Coach 

Chandigarh - Agra 

Ngày 17 

07-12-2016 

 

Chandhigarh 

- 

Delhi 

Dùng sáng xong, lên xe bus đi về thủ đô Delhi, ăn trưa xong ra phi trường 

để bay về Taiwan – Đài Loan. Xuống máy bay (10pm), đi xe bus về khách sạn ở Ðài Bắc 

(Taipei) 

 

HOÀN MÃN CHUYẾN HÀNH HƯƠNG ÐẤT PHẬT ẤN ÐỘ  

Coach 

    

Ngày 18 

08-12-2016 

 

Taiwan D1 

Taipei 

Hua Lien 

(Hoa Liên) 

 

Ăn sáng xong, thăm Trung Đài Thiền Tự, Linh Nham Sơn Tự, Văn Võ Miếu, Chùa Huyền 

Trang, nghỉ đêm ở Nhật Nguyệt Đàm,   

 

Coach 

Int’l airport 

(Taipei)-Taipei 

Train 

Taipei-Hua Lien 

(2 tiếng) 

Ngày 19 

09-12-2016 

Taiwan D3 

Eastern 

Taiwan 

Kaohsiung 

(Cao Hùng) 

Dùng sáng xong đi Cao Hùng (Kaohsiung) khoảng 3 tiếng, viếng thăm Chùa Phật Quang Sơn 

(Foguangshan Temple), ngôi chùa lớn nhất thế giới.  Dùng trưa tại Phật Quang Sơn. Chiều 

thăm Long Hổ Tháp, xem Thọ Sơn Công Viên.  Tối đi ăn nhà hàng 200 món đồ chay. nghỉ 

đêm tại Cao Hùng.  

 

Coach 

Eastern Taiwan – 

Kaohsiung 

(4 tiếng) 

Ngày 20 

10-12-2016 

Taiwan D4 

Kaohsiung 

Tai Chung 

(Ðài Trung) 

 Sun Moon 

Lake 

(Nhật Nguyệt 

Ðàm) 

Ăn sáng xong, đi Đài Trung, thăm Phật Đài Thích Ca Lộ Thiên, Di Lặc Lộ Thiên, nghỉ đêm 

tại Đài Trung. 

 

Coach 

Kaohsiung -

Taichung 

Ngày 21 

11-12-2016 

 

Taiwan D5 

Tai Chung 

Taipei 

Taipei-

Australia/US

Dùng điểm tâm xong đi Đài Bắc, viếng thăm Chùa Ngài Quảng Khâm, chiều đi thăm Long 

Sơn Cổ Tự và city tour, mua Phật cụ. Nghỉ đêm ở Tây Môn Đình.  

Coach 

Taichung –Taipei 

Flight 

Taipei -



A Sydney/Melbourne

/USA 

Ngày 22 

12-12-2016 

 

Sydney/Melbo

urne 

USA 

Ăn sáng xong đi thăm Tưởng Giới Thạch Kỷ Niệm Đường, Building 101 tầng, ăn trưa xong 

thăm Trung Liệt Tự. City tour, dùngtối xong, ra phi trường. 

Về lại Sydney/Melbourne 

Về lại Mỹ & Vietnam 

KẾT THÚC CHUYẾN HÀNH HƯƠNG PHẬT TÍCH ẤN-NEPAL-ÐÀI LOAN. 

Car 

Gia đình tự đón về 

 

LỆ PHÍ & GHI DANH: 

Lệ phí: AUD $5,900 Úc Kim (Phật tử Úc) USD $5,900 Mỹ Kim (Phật tử USA & Canada), thêm AUD $ 100 mua bảo hiểm sức khỏe cho những người tuổi từ 70-74, 

những người có bệnh muốn mua thêm và người trên 75 tuổi phải được công ty bảo hiểm phỏng vấn về sức khỏe mới mua được bảo hiểm (Phật tử ở USA và Canada tự 

mua bảo hiểm sức khỏe & du lịch). Bao gồm các vé máy bay quốc tế  (không tính vé máy bay nội địa tại Úc và USA) bảo hiểm, lệ phí vào cửa, khách sạn, xe bus, thuế 

sân bay… Giá không bao gồm chi phí cá nhân. 

Đóng tiền và thanh toán lần cuối: -  Đặt cọc $200 mỗi người khi đăng ký để giữ chỗ. Ðóng tiền đầy đủ vào ngày 1 tháng 9 năm 2016. - Chúng tôi (Triumph Tours) 

không chịu trách nhiệm cho bất kỳ khiếu nại bảo hiểm hoặc chấn thương, cũng như bất kỳ chi phí phát sinh do bất kỳ sự kiện bất khả kháng hoặc thay đổi của cá nhân 

sau khi đóng hết số tiền. Chúng tôi bảo lưu quyền hủy bỏ các tour du lịch, do bất kỳ sự kiện không lường trước được như sóng thần, lũ lụt, động đất, các vụ tấn công 

khủng bố, chiến tranh, bệnh tật, bạo động v.v...). 

Hủy bỏ chuyến đi và bồi hoàn: Trong trường hợp hủy bỏ chuyến đi từ: - Hủy bỏ ghi danh mất tiền đặt cọc;- 30 ngày trước ngày khởi hành: 50% tất cả giá tiền;  

- 14 ngày trước ngày khởi hành: không hoàn tiền ;- Trong vòng 7 ngày  khởi hành: không hoàn tiền; - Không tham dự hoàn toàn hay 1 phần của chuyến hành hương: 

không hoàn tiền 

Chú ý: Bạn có thể mua bảo hiểm của riêng bạn với bất kỳ công ty bảo hiểm nào mà bạn thích, nhưng tổng số tiền phải trả tiền để có thể tham gia chuyến hành hương này 

sẽ không được khấu trừ số tiền bảo hiểm của riêng bạn. Xin vui lòng cho công ty chúng tôi biết bất kỳ vấn đề gì có liên quan đến sức khỏe của bạn  trước ngày khởi 

hành. Bởi vì đây là yêu cầu của công ty bảo hiểm du lịch. Đây là trách nhiệm và quyền hạn của người tham dự chuyến hành hương. Sau đó, nếu quý vị trên 80 tuổi, phải 

điền vào một tờ khai bảo hiểm y tế và được bác sĩ đồng ý cho phép đi. Bạn cần phải chờ đợi sự phúc đáp của công ty bảo hiểm rồi mới được khởi hành. Vì vậy, xin vui 

lòng cho chúng tôi biết nếu bạn có bất cứ yêu cầu gì về sức khỏe. Chúng tôi chỉ cung cấp bảo hiểm du lịch cơ bản cho các thành viên của đoàn. Trong trường hợp bạn cần 

mức bảo hiểm cao hơn, xin vui lòng thực hiện theo các quy định trên cho phù hợp để mọi người có thể an tâm mà lên đường hành hương chiêm bái. 

Bắt đầu đăng ký: ngay từ bây giờ và đóng lệ phí $200 ; Hạn chót đăng ký, đóng hết tiền và nộp passport để lo thủ tục ngày: 01/09/2016, passport phải còn hiệu lực sáu 

tháng (tính từ ngày 21/11/2016), tức là passport của quý vị phải còn hiệu lực đến ngày 21/05/2017 (nếu passport hết hạn trước ngày 21/5/2017), xin quý vị làm passport 

mới trước ngày nộp passport cho Ban Tổ Chức, nếu không quý vị sẽ không được cấp visa vào Ấn Độ). Lưu ý: Ban Tổ Chức không nhận khách tham dự chuyến hành 

hương từng chặn hoặc tự lấy vé máy bay đến Ấn Độ. Nếu phát tâm tham dự, quý Phật tử phải bay theo lịch trình như đã sắp xếp trong bản thông báo này).  

Y phục: - Quí Phật tử xin vui lòng mang theo áo tràng lam và quốc phục Việt Nam, nữ (áo dài) – nam (veston). 



Đóng tiền bằng cách nào:  bằng hai cách, thứ nhất, trả tiền cheque, xin ghi: Triumph Tour Pty. Ltd. và gởi về địa chỉ:  

TT. Thich Nguyen Tang 

Quang Duc Buddhist Monastery 

105 Lynch Road 

Fawkner, VIC 3060. Australia  

(bên ngoài bao thư, ghi chú: V/v hành hương Ấn Độ) 

Cách thứ hai: gởi tiền thẳng vào bank account (đến ngân hàng hoặc tự trả qua net banking), đây là chi tiết: 

BSB:    082 024  

Account number:  4551 77400 

Account name:  Triumph Tour Pty. Ltd. 

Bank:   National bank 

Khi trả tiền, phải ghi rõ tên của quý vị theo tên trong passport, vì hằng ngày công ty du lịch Triumph Tour, nhận tiền của khách hành hương, nếu không ghi tên của người 

gởi, khi xem trên bank statement sẽ không biết tiền của ai, do vậy bắt buộc phải ghi tên của mình rõ ràng trong receipt và sau đó copy bản receipt đó gởi cho thầy khi quý 

vị gởi bản chính passport để làm visa. 

LIÊN LẠC ĐĂNG KÝ 

 Thượng Tọa Nguyên Tạng (Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức) : email: quangduc@quangduc.com 

Hoặc phone: (03) 9357 3544; gọi từ USA: 61.3.9357 3544 

Đạo hữu Tony Thạch: (Giám đốc công ty Du lịch Triumph Tour, Sydney) email: tonythach@hotmail.com, 

Hoặc phone: 0411 863 809; (02) 9585 8179; Gọi từ USA: 61 411 863 809; 61 2 9585 8179 

Hình ảnh hành hương Ấn Độ năm 2006, 2008 và 2011 của Tu Viện Quảng Đức tổ chức 

 
Lưu niệm với Đức Đạt Lai Lạt Ma                 Thầy Nguyên Tạng với Đức Đạt Lai Lạt Ma       Lưu niệm tại Lộc Uyển nơi Phật giảng Pháp đầu tiên           

mailto:tonythach@hotmail.com


 
Lưu niệm tại Bồ Đề Đạo Tràng                 Tưởng niệm tại Tháp Tôn Giả A-Nan và Trụ Đá A Dục                  Trung Đài Thiền Tự tại Đài Loan                                         

 

 
Lưu niệm bên bờ Sông Hằng                 Tưởng niệm tại Tháp Trưởng Giả Cấp Cô Độc                  Vườn Lâm Tì Ni nơi Phật ra đời                                         

                                       

                                       

                                 

 


