
THÔNG BÁO
VỀ CHUYẾN DU NGOẠN KẾT HỢP

VỚI PHÁP HỘI CẦU SIÊU THỦY LỤC 2020
Nam Mô Bổn Sư �ích Ca Mâu Ni Phật.

Kính bạch Chư Tôn �iền Đức Tăng Ni,
Kính thưa quý đồng hương Phật tử gần xa,

Trong nhiều năm qua, chúng con, chúng tôi  đã thao thức và ước nguyện muốn tổ chức một chuyến du 
ngoạn trên du thuyền kết hợp với chương trình tu học và một Pháp Hội Cầu Siêu �ủy Lục, nay duyên lành 
hội đủ, chúng con đã liên lạc được với hãng tàu nên mạnh dạn ra thông báo này, cúi mong Chư Tôn Đức 
và quý Phật tử hoan hỷ ghi danh tham dự, chúng con cần có 1.000 người tham dự, khi đủ túc số cho một 
chuyến du thuyền, sẽ tiến hành các bước để tổ chức Phật sự quan trọng này.

Pháp Hội �ủy Lục khởi đầu từ đời Vua Lương Võ Đế. Nhà vua phát tâm Bồ Đề thành kính cung thỉnh 
Hòa �ượng Chí Công định chế nghi thức lập đàn tràng “�ủy Lục” để cầu siêu cho các oan hồn uổng tử. 
Các chiến sĩ trận vong trong chiến tranh, xả thân báo quốc, nhưng hương hồn của họ vất vưỡng không nơi 
nương tựa, những cô hồn vô chủ lang thang khắp nơi, những người chết vì bị trúng đạn, tai nạn trên 
không, dưới nước, đất bằng, chết vì bệnh dịch, chết oan, chết đuối trên đường vượt biển, các thai nhi sản 
nạn v.v… Chúng ta đều tác lễ cầu siêu cứu độ tất cả, giúp họ sớm thác sanh về cõi giới an lành. Âm siêu 
dương thới, pháp giới chúng sanh, đều hàm triêm lợi lạc.

Nay chúng con, chúng tôi kính gởi thông báo này đến với chư Tôn Đức và đồng hương Phật tử gần xa, hoan 
hỷ ghi danh vào form đính kèm này:

Họ và tên: .........................................................................................................................................
Pháp danh: .......................................................................................................................................
Ngày tháng năm sinh: .....................................................................................................................
Quốc tịch: .........................................................................................................................................
Số passport: ......................................................................................................................................
Ngày hết hạn passport: ...................................................................................................................
Email: ................................................................................................................................................
Số phone: ..........................................................................................................................................

Và gởi về email: tonythach@hotmail.com

Lưu ý: Xin quý vị chỉ ghi danh mà thôi, không phải đóng bất cứ khoản tiền lệ phí nào. Ban Tổ Chức chỉ cần 
biết bao nhiêu người tham dự và khi đủ túc số, Ban Tổ Chức sẽ có thông báo chính thức sau, dự kiến sẽ 
khởi hành vào tháng 12 năm 2020. Xin mời xem chương trình du thuyền, tu học và Pháp hội �ủy Lục 
ngay bên dưới.

�ành tâm cảm ơn Chư Tôn Đức và quý Phật tử, kính chúc quý vị vô lượng an khang và sở cầu 
như nguyện.

Nam Mô A Di Đà Phật
Nay �ông Báo,

TM. Ban Tổ Chức
Tony �ạch

Giám Đốc Công Ty Du Lịch Triump Tour

Chứng minh:
TT �ích Nguyên Tạng

Trụ Trì Tu Viện Quảng Đức
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CHƯƠNG TRÌNH TRÊN DU THUYỀN 2020CHƯƠNG TRÌNH TRÊN DU THUYỀN 2020
Day 01: �ứ Sáu, 11/12/2020: Sydney, Úc 04:00 PM: Tất cả Chư Tôn Đức và Đồng Hương tề tựu tại Cảng Sydney và làm thủ tục lên 
tàu. Đứng trên tàu du khách có thể nhìn quang cảnh đẹp mắt tổng quát của khu hải cảng này, bao gồm nhà hát con sò Opera House, 
Trung tâm �ương mại Sydney, Bến phà Circular Quay, Cầu  Sydney Harbour ….
Day 2: �ứ Bảy, 12/ 12/2020: Đang di chuyển trên biển: Khai đàn Pháp hội �ủy Lục, thiền tọa, niệm Phật và nghe Pháp thoại
Day 3: Chủ Nhật, 13/12/2020: Đang di chuyển trên biển: Tụng kinh cầu nguyện, niệm Phật, thiền tọa và nghe Pháp thoại
Day 4: �ứ Hai, 14/12/2020: Viếng thăm Picton, New Zealand, 08:00 AM- 05:00 PM: Tàu sẽ đến Hải cảng Picton. �ị trấn ven biển 
này đẹp như tranh vẽ, Picton tọa lạc ở phía Đông Bắc của New Zealand. Đây là hải cảng trung tâm nối kết các đảo chính của xứ sở 
Tân Tây Lan. Picton cũng là cửa ngõ dẫn đến các điểm tham quan trên biển, rừng và các bán đảo thuộc vùng Marlborough. Picton 
cung cấp cho du khách những bãi biển đẹp, những chuyến đi dã ngoại dễ dàng và một khí hậu ôn hòa. �ị trấn này có một bờ biển 
hấp dẫn với quán cà phê rải rác, nhà hàng và những phòng tranh khác nhau. Ngoài ra còn có một bảo tàng viện về biển và một hồ 
cá. Con đường Queen Charlotte Track là một điểm đến mà du khách có thể chinh phục bằng cách đi bộ 3 tiếng đồng hồ hoặc đến 
đó bằng một chiếc xe đạp leo núi. 
Day 5: �ứ Ba, 15/12/2020: �am quan Wellington, New Zealand: 08:00 AM- 05:00 PM: Tàu sẽ ghé thăm Hải cảng Wellington tại 
thủ đô New Zealand, nằm phía Bắc của Đảo, và là một hải cảng tuyệt đẹp, bao quanh bởi những ngọn đồi. Là trung tâm hành chính 
của New Zealand, Wellington có tòa nhà Quốc Hội, các cơ quan ngoại giao của nước ngoài. Wellington cũng nổi tiếng với những 
quán cà phê-văn hóa bản địa, và có nhiều nhà hàng ẩm thực hàng đầu thế giới với hương vị độc đáo và đa dạng. Ngành công nghiệp 
điện ảnh đẳng cấp thế giới của Wellington cũng thu hút nhiều khách viếng thăm các địa điểm từng quay những bộ phim nổi tiếng. 
Day 6: �ứ Tư, 16/12/2020: Viếng thăm Akaroa, New Zealand: 08:00 AM- 05:00 PM: Tàu di chuyển đến Cảng Akaroa. Chỉ cách 
thành phố Christchurch 85 km, Akaroa (tiếng Pháp) là ngôi làng rất xinh đẹp, nằm nép mình giữa lòng núi lửa xa xưa. Du khách 
khám phá ngôi làng này với kiến trúc từ thời thuộc địa, các cửa hàng lạ lẫm đều được viết bằng tiếng Pháp, các shopping thủ công 
và quán cà phê, những khu vườn xinh đẹp mời du khách đến thư giãn và thưởng thức các món giải khát. Du khách có thể tìm niềm 
vui dưới ánh mặt trời ở trong Vịnh French, hoặc tìm một bãi biển biệt lập cho riêng bạn trong vùng vịnh lân cận. Sau đó, du khách 
có thể tham quan khu bảo tồn chim cánh cụt ở Pohatu Penguin Habitat.
Day 7: �ứ Năm, 17/12/2020: Dunedin, New Zealand 08:00 AM -05:00 PM: Tàu ghé thăm Cảng Dunedin. Dunedin là thành phố 
chính của vùng Otago của New Zealand. �ành phố này được người Scotland di cư đến đây và thành lập năm 1848. Ngày nay thành 
phố này vẫn còn lưu giữ nhiều di tích của người Scotland, bao gồm một pho tượng nhà thơ vĩ đại người Scotland, ông Robert Burns 
(1759-1796), hãng bia Speight, Bảo tàng Gasworks và đường xe lửa Taieri. Du khách cũng có thể thăm viếng những tòa nhà nổi tiếng 
với kiến trúc đẹp mắt thời Nữ hoàng Victoria và Edwardian như nhà thờ First Church, nhà ga Dunedin, lâu đài Larnach Castle và 
Olveston. 
Day 8: �ứ Sáu, 18/12/2020: Dusky Sound, New Zealand, 08:00 AM- 09:00 AM: Tàu đến Hải Cảng Dusky. Dusky Sound nằm phía 
Tây Nam của New Zealand, thuộc Vườn Quốc gia Fjordland. Năm 1770, thành phố này được �uyền trưởng James Cook  
(1728-1779) và thủ thủy đoàn của ông đặt tên trong thời gian họ tìm thấy nó. Họ từng gặp nhóm người Maoris nhút nhát, nhưng 
ngày nay khu vực này hầu như không có cư dân. Vô số hải đảo nằm trong vùng Dusky Sound là nơi mà du khách nên đến tham quan, 
đặc biệt là Resolution Island , Five Fingers Peninsula nằm về phía Tây Bắc.
Day 8: �ứ Sáu, 18/12/2020: Doubtful Sound, New Zealand, 11:00 AM -12:00 PM: Tàu đến Cảng Doubtful Sound, đây là một hải 
cảng rất lớn và tự nhiên nằm ở phía Tây Nam của New Zealand. Nổi tiếng của Doubtful Sound là thanh bình và yên tĩnh với những 
thác nước, những ngọn núi cao… Chúng ta không ngạc nhiên khi biết Doubtful Sound là nơi thu hút các nhiếp ảnh gia, các nhà 
thám hiểm và các tàu tuần dương từ khắp nơi trên thế giới đổ về thăm nơi này.
Day 8: �ứ Sáu, 18/12/2020: Milford Sound, New Zealand, 04:30 PM- 06:00 PM: Tàu vào thăm Cảng Milford Sound. Milford Sound 
là một điểm đến đẹp tuyệt vời, nằm phía Tây Nam của New Zealand, đảo này được xem là Khu Di sản �ế giới được UNESCO công 
nhận và được nhà báo Rudyard Kipling (1865-1936) mô tả là 'kỳ quan thứ tám của thế giới'. Đặc biệt, Milford Sound đã được đánh 
giá là “điểm đến du lịch hàng đầu trên thế giới” trong một cuộc khảo sát quốc tế và được xem là địa điểm du lịch nổi tiếng nhất của 
New Zealand. Milford Sound chạy dài 15 km từ biển Tasman và được bao quanh bởi các núi đá đẹp tuyệt vời, chẳng hạn như chỏm 
đá hình con voi, con sư tử, nhô cao trên biển đến 1.200 mét. Các con hải cẩu, chim cánh cụt và cá heo thường xuyên có mặt trong 
khu vực cảng này.
Day 9: �ứ Bảy, 19/12/2020: Di chuyển trên biển trở về: Tụng kinh cầu nguyện, niệm Phật, thiền tọa và nghe Pháp thoại: Phật pháp 
vấn đáp.
Day 10: Chủ Nhật, 20/12/2020: Di chuyển trên biển trở về: Pháp hội �ủy Lục Cầu Siêu vớt Vong và hoàn mãn.
Day 11: �ứ Hai, 21/12/2020: Về đến Cảng Sydney, Úc 06:30 AM

Liên lạc ghi danh:
- Tại Sydney (Chinese): Tony Thạch: 04 11863 809

- Tại Sydney (Vietnamese): Ms Hồng Lan: 0415 940 518
- Tại Sydney (English): Mr. Alan Lo: 0416 281 773

- Tại Melbourne: Mr Tâm Từ:0408 170 784
- Tại Adelaide: Ms Hoàng Lan: 0412 873 945

- Tại Perth: Ms Thu: 0401 671 442
- Email: tonythach@hotmail.com


