
Trưởng Ban tổ chức : HT. Thích Thái Siêu
Niệm Phật Đường Fremont, California, Hoa Kỳ

4273 Solar Way, Fremont, CA 94538

DAY 17: NEW DELHI – BANGKOK 03/09/2014 (B/L/D)
- Xe đưa đoàn ra sân bay quốc tế Indira Gandhi làm thủ tục đáp chuyến đi Bangkok.
(Thông tin cụ thể về chuyến bay sẽ được cung cấp sau khi đăng ký ghi tên)
- Đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok (BKK).
Làm thủ tục nhập cảnh Thái Lan.
- Xe và HDV nội địa chào đón đoàn, đưa quý khách về khách sạn nhận phòng. Nghỉ 
đêm tại Bangkok. 
* Quý khách liên hệ HDV để đăng ký chương trình riêng tham quan chợ đêm. 
 
DAY 18: BANGKOK 03/10/2014 (B)
- Tự do 1 ngày tại Bangkok. 
* Chương trình tham quan riêng (chi phí 55USD/khách - bao gồm phí vận chuyển, 
HDV, vé vào cửa, bữa ăn trưa và tối):
    Tham quan khu du lịch sinh thái Safari World với nhiều loài thú quý hiếm và đa dạng. 
Tại đây quý khách sẽ được thưởng thức nhiều show diễn vui nhộn của các chú cá heo 
hoặc xem biểu diễn Điệp viên 007.

DAY 19: BANGKOK - AYUTTHAYA 03/11/2014 (B/L/D)
- Tham quan Phật đường và Phật Điện Wat Dhammakaya, Thiền đường lớn nhất 
hành tinh với sức chứa 1 triệu người trong cùng một lúc và Phật đài với 1 triệu 
tượng Phật.  
- Tham quan Cung điện mùa hè Bang Pa - In.
- Tham quan công viên lịch sử Ayutthaya, cố đô Thái với chiều sâu về di tích, lịch sử, 
và văn hóa được UNESCO công nhận là Di sản thế giới năm 1991 (UNESCO World 
Heritage Site).
- Tham quan Chùa Mahathat, nơi có tượng Phật nằm trong gốc cây, và nhiều ngôi 
chùa khác trong vùng. 
- Cưỡi voi tham quan nhiều chùa khác 
trong vùng Ayutthaya (tự túc).
- Nghỉ đêm tại Bangkok.
* Quý khách liên hệ HDV để đăng ký 
chương trình riêng tham quan chợ đêm. 

- Tham quan chùa Phật Ngọc (Wat Phra Kaew), ngôi chùa có giá trị nhất của Thái 
Lan nổi bật với tượng đức Phật làm bằng ngọc vào thế kỷ 14.
- Tham quan chùa Phật Vàng (Wat Traimit) với tượng đức Phật ngồi bằng vàng lớn 
nhất thế giới cao 5 mét và nặng 5,5 tấn, tương truyền đã hơn 800 tuổi. 
- Tham quan chùa Khánh Vân, ngôi chùa Việt trên đất Thái, nơi lưu giữ toàn thân xá 
lợi của thiền sư Khánh Vân.

                Chương trình kết thúc tại Bangkok, Thái Lan.
1) Đoàn về Việt Nam, xe và HDV đưa quý khách tách đoàn vào lúc 4:00 PM đến sân 
bay quốc tế Suvarnabhumi, Bangkok (BKK) làm thủ tục đáp chuyến bay đi Saigon 
(SGN), Việt Nam. 
2) Đoàn về Hoa Kỳ, xe và HDV đưa quý khách đến sân bay quốc tế Suvarnabhumi, 
Bangkok (BKK) làm thủ tục đi Hoa Kỳ lúc 7:30 PM. 
DAY 21: KOREA – U.S.A 03/13/2014 
- Chương trình tham quan nửa ngày tại Inchoen, Hàn Quốc sẽ tùy thuộc vào sắp 
xếp của hàng không Asiana Air.

GIÁ TOUR: 
- $3,500 USD/ khách. Đi và về: San Francisco (SFO)
- $3,600 USD/ khách. Đi và về: Los Angeles (LAX)
- $3,900 USD/khách. Đi và về: New York (JFK)
- Quý khách đi và về tại Sài Gòn (SGN), vui lòng liên lạc thầy Thích Ngộ Dũng (090 6650 

155) để  được hướng dẫn chi tiết. 
- Quý khách có nhu cầu về Việt Nam sau khi kết thúc tour, vui lòng xác nhận ngay từ 

lúc ghi tên để được tư vấn vé máy bay và visa Việt Nam.   

GIÁ TOUR BAO GỒM: (Cost Including)  
• 3 chuyến bay quốc tế: Hoa Kỳ - Ấn Độ; Ấn Độ - Thái Lan; Thái Lan - Hoa Kỳ.
• 1 chuyến bay nội địa: New Delhi – Patna (không đi xe lửa)
• Khách sạn tiêu chuẩn quốc tế 4 - 5 sao tại các thành phố lớn; khách sạn tốt nhất trong 

vùng Phật tích (02 khách/phòng, tùy theo giới tính sẽ có phòng 3 khách do BTC toàn quyền 
sắp xếp mà không cần phải thông báo trước). Phòng đơn phụ thu $1,350 USD/khách. 

• Các bữa ăn theo chương trình (buffet chay kiểu Việt, Hoa, Thái, Hàn. Có 1 món mặn)
• Nước uống đóng chai suốt tuyến.
• Xe du lịch có máy lạnh. 
• Vé vào cửa tất cả các điểm tham quan theo chương trình.
• Hướng dẫn viên tiếng Việt suốt tuyến, HDV bản địa (tại 3 quốc gia).
• Chương trình tham quan nửa ngày tại Incheon, Hàn Quốc (chương trình có thể thay 

đổi hoặc hủy bỏ tùy thuộc vào hãng hàng không Asiana).
• Quà tặng đặc biệt từ Ban tổ chức.

GIÁ KHÔNG BAO GỒM: (Cost not Including)  
• Phí an ninh hàng không, thuế sân bay, phụ phí xăng dầu (nếu có)
• Visa nhập cảnh Ấn Độ, visa nhập cảnh Nepal (khoảng $150 USD cho 2 nước)
• Chi phí cúng dường, các buổi làm từ thiện (tùy duyên) 
• Chi phí cá nhân ngoài chương trình, phụ thu phòng đơn, lệ phí máy quay phim, chụp 

ảnh tại các điểm tham quan du lịch tại Ấn  Độ, Nepal, Thái Lan.
• Điện thoại, giặt ủi, nước uống trong phòng riêng.
• Tiền bồi dưỡng cho các HDV, tài xế, phụ xe và người khuân vác hành lý tại khách sạn 

(04 USD/khách/ngày)
• Hành lý quá cước (giới hạn 20 kg/khách)

GHI DANH: (Không nhận quá 110 khách, ưu tiên đăng ký trước) 
• Miền Bắc California, vui lòng liên lạc nhóm trưởng - Phật tử Đồng Thành 

(925-784-1231) hoặc nhóm phó - Phật tử Duy Hồng (510-340-6437).
• Miền Nam California, vui lòng liên lạc nhóm trưởng - Phật tử Quang Nguyen Phuong 

(714-363-8029) hoặc nhóm phó - Phật tử Nguyen Chan (714-722-8333).
• Miền Đông Hoa Kỳ, vui lòng liên lạc nhóm trưởng - Phật tử Đồng Hỷ (267-357-8551) 

hoặc nhóm phó - Phật tử Huệ Phương (267-977-0053).
• Quý khách ghi tên đặt cọc $2,000 USD (phần còn lại sẽ thu trước ngày 01/15/2014)
• Nếu hủy tour sau khi ghi tên mất 50% tiền đặt cọc; hủy tour sau ngày 01/15/2014 mất 

100% tiền đặt cọc. 
• Passport (hộ chiếu) phải còn thời hạn 6 tháng kể từ ngày khởi hành.
• Nộp 1 bản photocopy passport (hộ chiếu) để đăng ký vé máy bay.
• Nộp 4 ảnh passport (điền họ tên, năm sinh sau ảnh) + passport (hộ chiếu) để tiến 

hành xin visa (ảnh passport chụp thẳng, phông trắng, không mang kính và nữ trang)
• Quý khách vui lòng tự xếp phòng nếu có người thân đi cùng (2 khách/phòng)
• Quý khách muốn về Việt Nam, xin vui lòng xác nhận chắc chắn lúc ghi tên (sẽ hỗ trợ 

thông tin về vé máy bay, thủ tục visa Việt Nam và những vấn đề khác)
• Quý khách trên 70 tuổi phải có giấy xác nhận sức khỏe của bác sĩ và phải mua bảo hiểm.
• Không nhận phụ nữ đang mang thai và khách dưới 17 tuổi.  
• Tất cả thông tin chi tiết về chuyến đi (phương tiện di chuyển, các bữa ăn, khách sạn, thời 

tiết, trang phục, điện thoại, đổi tiền, ngày họp đoàn …) sẽ được thông báo sau khi ghi tên. 

ẤN ĐỘ - NEPAL - THÁI LAN

Từ ngày 02/21/2014 đến ngày 03/13/2014

CHƯƠNG TRÌNH CHIÊM BÁI: 

CÁC ĐỊA ĐIỂM HÀNH HƯƠNG & 
THAM QUAN CHÍNH TẠI 3 QUỐC GIA

CHÚC QUÝ KHÁCH MỘT CHUYẾN ĐI AN LÀNH !

DAY 20: BANGKOK 03/12/2014 (B/L/D)
- Tham quan Hoàng cung Thái Lan (Grand Palace). 
Đây là điểm tham quan nổi tiếng nhất tại Bangkok 
và là biểu tượng kiến trúc chính của Hoàng gia Thái, 
được xây dựng vào năm 1782 nổi bật với các công 
trình kiến trúc lộng lẫy.

Mọi thắc mắc vui lòng liên lạc anh Huy Võ, 
ĐT : (510) 493-0481

Email: senvietusa@yahoo.com

SEN VIET
MEDIA & TOURISM

ẤN ĐỘ: 
Bồ Đề Đạo Tràng (Bodhgaya), nơi đức Phật Thành đạo;
Ba La Nại (Varanasi), nơi đức Phật chuyển Pháp luân; 
Câu Thi Na (Kushinagar), nơi đức Phật nhập Niết bàn.

Đại học Nalanda xưa và nay; thành Vương Xá; núi Linh Thứu. 
Du ngoạn sông Hằng linh thiêng và huyền bí; chiêm ngưỡng 

kỳ quan thế giới Tajmahal.   
Tham quan pháo đài Đỏ Arga; Khải Hoàn Môn (India Gate).    

Đảnh lễ Xá Lợi Phật tại Bảo tàng Delhi và tham quan 
nhiều thắng cảnh tại thủ đô Delhi.

Hành trình đến Dharamsala vấn an đức Đạt Lai Lạt Ma 14 (tùy duyên). 

NEPAL: 
Lâm Tỳ Ni (Lumbini), nơi Thái tử Đản sinh. 

THÁI LAN: 
Tham quan Hoàng cung Hoàng gia Thái; chùa Phật Vàng với tượng Phật 
5,5 tấn vàng; Thiền đường Dhammakaya vĩ đại với sức chứa 1 triệu thiền 

sinh; Tham quan cung điện mùa hè Bang Pa - In và cố đô Ayutthaya.



DAY 02:   KOREA – INDIA 02/22/2014
- Xe và hướng dẫn viên (HDV) chào đón quý khách tại sân bay quốc tế Indira 
Gandhi (DEL), làm thủ tục nhập cảnh Ấn Độ. Về khách sạn, nghỉ đêm tại New 
Delhi. 

DAY 03: NEW DELHI - PATNA – RAJGIR 02/23/2014 (B/L/D)  
- Xe và HDV đưa quý khách trở lại sân bay quốc tế Indira Gandhi làm thủ tục đáp 
chuyến bay nội địa đi Patna, thủ phủ bang Bihar.
(Thông tin cụ thể về chuyến bay sẽ được cung cấp sau khi ghi tên)
- Đến Patna, lên đường đi Rajgir (thành Vương Xá).
- Nghỉ đêm tại Rajgir.

DAY 07: BODHGAYA 02/27/2014 (B/L/D)
- Tham quan các chùa trong khu vực Bồ Đề Đạo 
Tràng: Chùa Việt, chùa Thái, chùa Nhật, chùa Hoa …
Chương trình viếng Ngài Karmapa 17 tại chùa Tây 
Tạng (tùy duyên)
Quý Phật tử tự do hành thiền, kinh hành, chiêm 
bái và mua sắm văn hóa phẩm Phật giáo.
* Chương trình có thể thay đổi theo quyết định của 
Trưởng đoàn.
- Nghỉ đêm tại Bodhgaya.
(Chương trình về đêm: Tam bộ nhất bái: ba bước 
một lạy)

DAY 08:  BODHGAYA - VARANASI 02/28/2014 
(B/L/D)
- Khởi hành đi Varanasi. 
- Viếng thăm vườn Lộc Uyển (Sarnath), nơi đức 
Phật thuyết bài Pháp đầu tiên “Tứ Diệu Đế” cho 5 
anh em A Nhã Kiều Trần Như và cũng là nơi hình 
thành Tam Bảo: Phật - Pháp - Tăng trên cõi đời này.
- Đảnh lễ, chiêm bái, và đi nhiểu quanh cổ tháp 
Dhamekh (Dhamekh Stupa).
- Nghe lời giảng của HT. Trưởng ban tổ chức về 
lịch sử hình thành Tam Bảo. 
- Nghỉ đêm tại Varanasi. 
 
DAY 09: VARANASI - KUSHINAGAR 
03/01/2014 (B/L/D) 
- Du ngoạn sông Hằng linh thiêng và huyền bí, 
dòng sông bắt nguồn từ dãy Hy Mã Lạp Sơn. Đi 
thuyền ngắm bình minh trên sông Hằng, tìm 
hiểu về tục lệ hỏa thiêu, tắm nước sông Hằng để 
tẩy trần và lễ cầu an trên sông Hằng.  

- Tham quan viện Bảo tàng Sarnath với nhiều tượng Phật và bản thạch kinh Chuyển 
Pháp Luân bằng Việt ngữ.
- Khởi hành đi Câu Thi Na (Kushinagar), đến nơi thăm vườn nhà ông Thuần Đà, người 
thợ rèn dâng cúng bữa ăn cuối cùng cho đức Phật.
- Nghỉ đêm tại Kushinagar. 
 
DAY 10: KUSHINAGAR - LUMBINI 03/02/2014 (B/L/D)
- Viếng chùa Mathakuar, nơi đức Phật dừng chân tại Kushinagar.
- Lễ tưởng bái và dâng y tại tượng đức Phật Niết bàn tại chùa Đại Niết Bàn (MahaPa-
riNirvana).
- Kinh hành và thắp nến cầu nguyện tại bảo tháp tưởng niệm nơi Trà tỳ kim thân đức 
Phật (Ramabhar Stupa). 
- Đoàn tổ chức buổi từ thiện do HT. Thích Thái Siêu chủ trì tại chùa Linh Sơn của Ni sư 
Thích Nữ Trí Thuận (sẽ thông báo sau).
- Tham quan chùa Thái tại Kushinagar.
- Khởi hành đi Nepal. Làm thủ tục nhập cảnh. 
- Nghỉ đêm tại Lâm Tỳ Ni (Lumbini).

DAY 11: KAPILAVASTU – LUMBINI – SRAVASTI 03/03/2014 (B/L/D)
- Chiêm bái và đảnh lễ tại công viên Lâm Tỳ Ni, nơi thái tử Tất Đạt Đa đản sinh, nghe 
giới thiệu và tìm hiểu về trụ đá do vua Asoka dựng lên tại đây để ghi lại sự kiện tại nơi 
đây người con vĩ đại của nhân loại chào đời.
- Viếng đền thờ Thánh mẫu Maya (Maya Devi), chiêm bái vị trí chính xác nơi thái tử 
năm xưa được sinh ra.
- Thăm giếng thiêng nơi hoàng hậu Maya tắm trước khi hạ sinh thái tử.
- Ngồi dưới cội cây Bồ Đề để được nghe HT. Trưởng đoàn giáo huấn.
- Thăm chùa Việt Nam Phật Quốc Tự.
- Tham quan thành Ca Tỳ La Vệ (Nepal), tháp đôi thờ vua Tịnh Phạn và hoàng hậu Maya 
- Khởi hành Sravasti. Làm thủ tục nhập cảnh Ấn Độ. Nghỉ đêm tại Sravasti. 

DAY 13: ARGA - NEW DELHI  
03/05/2014 (B/L/D)
- Chiêm ngưỡng đền Tajmahal, ngôi 
đền bằng đá cẩm thạch trắng – Di sản 
thế giới (UNESCO World Heritage 
Site) và một trong những kỳ quan 
nhân tạo thế giới (New 7 Wonders of 
the World). 
- Tham quan Arga Fort – Pháo Đài Đỏ, 
hoàng cung của các vị vua Hồi giáo – 
Di sản thế giới (UNESCO World 
Heritage Site).

DAY 01:  U.S.A. – INDIA (TRANSIT IN 
KOREA) 02/21/2014
- Chư Tăng, chư Ni và quý Phật tử tập trung 
tại các phi trường San Francisco (SFO), Los 
Angeles (LAX), New York (JFK) làm thủ tục 
đáp chuyến bay đi New Delhi, Ấn Độ. 
(Thông tin cụ thể về chuyến bay sẽ được cung 
cấp sau khi ghi tên)

DAY 04: RAJGIR - BODHGAYA 02/24/2014 
(B/L/D) 
- Đi cáp treo lên núi viếng tháp Hòa Bình - 
Nhật Liên Tôn.
- Đi bộ sang núi Linh Thứu, viếng thạch thất 
tôn giả A Nan và tôn giả Xá Lợi Phất, chiêm 
bái nơi đức Phật giảng những bộ kinh lớn: 
kinh Pháp Hoa, kinh Hoa Nghiêm … 

- Xuống núi thăm suối nước nóng do vua Tần Bà Sa La cúng dường đức Phật và 
tăng đoàn.
- Tham quan vườn xoài y sĩ Kỳ Bà (Jivaka’s Mango Vihara).
- Tham quan trại giam vua Tần Bà Sa La (Bimbinsara’s Jail).
- Tham quan Trúc Lâm tịnh xá (Venuvara), ngôi tịnh xá đầu tiên trong thời đức Phật. 
- Tham quan Đại học Nalanda xưa và nay (Nalanda Archaeological Museum).
- Kết thúc buổi tham quan, xe đưa quý khách hướng về Bồ Đề Đạo tràng (Bodhgaya).
- Nghỉ đêm tại Bodhgaya.
(Chương trình về đêm: Tam bộ nhất bái: ba bước một lạy)
   
DAY 05: BODHGAYA 02/25/2014 (B/L/D) 
- Tham quan chiêm bái bảo tháp Giác Ngộ (Mahabodhi), nơi Thái tử Tất Đạt Đa 
thành Đạo. 
- Đảnh lễ và cầu nguyện tại Kim Cang Tòa, nơi đức Phật năm xưa ngồi thiền định.
- Đi nhiểu niệm danh hiệu đức Bổn sư quanh cội cây Bồ Đề và Bồ Đề Đạo Tràng.
- Tham quan và tìm hiểu 49 ngày đêm sau khi Phật thành Đạo.
* Chương trình có thể thay đổi theo quyết định của Trưởng đoàn.
- Nghỉ đêm tại Bodhgaya.
(Chương trình về đêm: Tam bộ nhất bái: ba bước một lạy)

DAY 12: SRAVASTI – ARGA 
03/04/2014 (B/L/D) 
- Thăm thành Xá Vệ (Sravasti), kinh đô 
của vương quốc Kosala.
- Thăm vườn Kỳ Thọ Cấp Cô Độc 
(Jetvana Vihar), cây Bồ Đề do Ngài A 
Nan trồng, hương thất Phật (Gandha-
kuti), hồ Kỳ Viên, tháp các đệ tử lớn 
đức Phật, địa điểm đức Phật độ Angui-
mala và nền nhà biệt thự trưởng giả 
Cấp Cô Độc.
- Khởi hành đi Arga. Nghỉ đêm tại Arga.

DAY 06: BODHGAYA 02/26/2014 (B/L/D)
- Tham quan Khổ Hạnh Lâm (Uruvela), sông Ni Liên 
Thiền (Narajana).
- Tham quan làng và đền Sujata (Sujata Stupa), nơi 
người thiếu nữ dâng bát sữa cúng dường Ngài.
- Tham quan đền thờ người nông dân Svastika dâng bó 
cỏ Kiết tường (Kusa) cho Ngài làm tòa thiền định.
* Chương trình làm từ thiện của đoàn HT. Thích Thái Siêu 
(sẽ thông báo sau) 
* Chương trình có thể thay đổi theo quyết định của Trưởng 
đoàn.
- Nghỉ đêm tại Bodhgaya.
(Chương trình về đêm: Tam bộ nhất bái: ba bước một lạy)

DAY 14: NEW DELHI - DHARAMSALA 03/06/2014 (B/L/D)
- Tham quan Khải Hoàn Môn (India Gate).
- Tham quan Viện Bảo tàng quốc gia Delhi, chiêm ngưỡng Xá Lợi Phật.
- Tham quan Raj Ghat, nơi tưởng niệm hỏa táng Thánh Gandhi.
- Tham quan đền Hoa Sen (Lotus Temple), kiến trúc độc đáo đạo Bahaii.
- Khởi hành đi Dharamsala, thủ phủ lưu vong của người Tây Tạng. 
* Đến Dharamsala lúc nửa đêm hoặc rạng sáng.
- Nhận phòng nghỉ ngơi tại Dharamsala. 

DAY 15: DHARAMSALA 03/07/2014 (B/L/D)
- Tham quan cảnh đẹp vùng núi Dharamsala, đây là nơi an trú của đức Đạt Lai Lạt 
Ma 14 và đức Karmapa Chenno 17.

- Khởi hành đi New Delhi. Nghỉ đêm tại New Delhi.

- Thăm một số chùa Tây Tạng đặc thù tại đây. 
Viếng đền thờ thần Ne-chung. 
- Tự do dạo phố và mua sắm pháp khí, Phật cụ 
mang phong cách của Tây Tạng.
- Nghỉ đêm tại Dharamsala.
 
DAY 16: DHARAMSALA – NEW DELHI 
03/08/2014 (B/L/D) 
- Sáng sớm, cả đoàn y áo chỉnh tề, xe đưa đoàn 
đến trú xứ của đức Đạt Lai Lạt Ma 14 để đảnh lễ, 
vấn an sức khỏe của Ngài, đồng thời cầu nguyện 
để được Ngài chúc phúc cho cả đoàn (tùy duyên) 
- Khởi hành về lại New Delhi. Nghỉ đêm tại New 
Delhi.


