CHÙA ĐẠI NHẬT NHƯ LAI
CHƯƠNG TRÌNH HÀNH HƯƠNG, CHIÊM BÁI
PHẬT TÍCH ẤN ĐỘ & NEPAL
27/02/2014 - 14/03/2014

Day 0 (25 hoặc 26/02/2014): Khởi hành từ phi trường Mỹ.
Day 1 (27/02/2014): New Delhi
- Đón đoàn tại phi trường quốc tế Indira Gandhi (New Delhi) và đưa đoàn về nghỉ tại
khách sạn.
Day 2 (28/02/2014): Delhi  Lucknow (máy bay)
 Sravasti (xe bus, 3-4 tiếng)
- 10:00 khởi hành ra phi trường nội địa New Delhi  đi Lucknow.
- Tối đến Sravasti, nghỉ tại khách sạn ở Sravasti.
Day 3 (01/03/2014): Sravasti  Lumbini (Lâm Tỳ Ni, khoảng 190 kms – 6 tiếng)
- Jetvana Vihar: Sáng đoàn viếng thăm Tinh xá Kỳ Hoàn do cư sĩ Cấp Cô Độc hiến
cúng. Tại Thánh địa Kỳ Hoàn, đoàn sẽ đảnh lễ và chiêm bái: cây Bồ Đề do Tôn giả
A Nan trồng, Hương thất của đức Phật (Gandhakuti), tháp của Tôn giả Xá Lợi Phất,
Mục Kiền Liên, La Hầu La. Thăm địa điểm đức Phật độ ngài Vô Não (Angulimala)
và nền nhà biệt thự của Trưởng giả Cấp Cô Độc.
- Sravasti  Lumbini: Ăn trưa tại khách sạn và khởi hành đi Lumbini.
- Lumbini (Nepal): Tối nghỉ tại khách sạn ở Lâm Tỳ Ni.
Day 4 (02/03/2014): tại Lumbini
- Sáng chiêm bái vườn Lâm Tỳ Ni, nơi đức Phật đản sanh. Đền thờ Thánh mẫu Maya.
Trụ đá Vua A-dục. Hồ lịch sử nơi thánh mẫu Maya tắm trước khi hạ sinh thái tử.
Ngồi thiền quán dưới cội bồ-đề bên cạnh hồ.
- Kapilavastu: đưa đoàn viếng thăm vương thành Ca Tỳ La Vệ.
- Ăn trưa tại Ca Tỳ La Vệ.
- Chiều viếng thăm các chùa viện quanh thánh địa Lumbini.
- Tối nghỉ lại tại khách sạn ở Lumbini.
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Day 5 (03/03/2014): Lumbini Kushinagar (khoảng 6 tiếng)
-

Sáng sớm đoàn khởi hành về Kushinagar (Câu Thi Na, nơi đức Phật nhập Niết Bàn).
Trưa đoàn sẽ đến Kushinagar, nhận phòng khách sạn, nghỉ ngơi.
Chiều (4PM) đoàn chiêm bái và đảnh lễ tháp nơi trà tỳ Kim thân đức Phật.
Tối nghỉ tại khách sạn ở Kushinagar.

Day 6 (04/03/2014): tại Kushinagar (Câu Thi Na)
- Sáng đoàn chiêm bái và đảnh lễ tôn tượng đức Phật Niết Bàn tại chùa Ðại Niết Bàn
(Mahaparinirvana), tụng kinh tại Đại bảo tháp.
- Viếng thăm và đảnh lễ tôn tượng đức Phật.
- Lễ đốt nến cúng dường Đức Phật.
- Dùng trưa tại khách sạn.
- Chiều vào đại tháp tụng kinh và viếng thăm các chùa lân cận.
- Tối nghỉ tại khách sạn ở Kushinagar.
Day 7 (05/03/2014): Kushinagar  Vaishali (Tỳ Xá Ly, khoảng 4-5 tiếng)
-

06:00 Thức chúng, dùng sáng.
07:30 Khởi hành đi Vaishali
Trưa: đến Vaishali, check in, dùng tối và nghỉ tại khách sạn.
Chiều: đoàn sẽ viếng thăm và chiêm bái các di tích tại Vaishali, nước Cộng hoà đầu
tiên trên thế giới và nơi kết tập kinh điển lần thứ hai.
Tham quan tháp thờ xá lợi Phật, tháp Hòa Bình của Phật giáo Nhật Bản.
Tham quan Chùa Khỉ, nơi thành lập Ni đoàn đầu tiên trên thế giới.
Tham quan trụ đá của Vua A Dục, tháp A Nan, hương thất của đức Phật, tu viện
Kiều Đàm Di Mẫu.
Dùng tối và nghỉ tại khách sạn ở Kushinagar.

Day 8 (06/03/2014): Vaishali Rajgir (Vương Xá, Linh Thứu, khoảng 5-6 tiếng)
-

06:00 Thức chúng, dùng sáng
07:30 Khởi hành về kinh thành Vương Xá (Rajgir).
Trưa: đến nơi, check in, dùng cơm trưa và nghỉ tại khách sạn ở Rajgir.
Chiều: thăm nền ngục giam vua Tần Bà Sa La (Bimbinsara’s jail), tịnh Xá Trúc Lâm
(Venuvana), đại học Na Lan Đà và nhà tưởng niệm ngài Huyền Trang.
- Dùng cơm tối và nghỉ tại khách sạn ở Rajgir.
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Day 9 (07/03/2014): Rajgir  Bodh Gaya (Bồ Đề Đạo Tràng, 3 tiếng)
- Rajgir: Sáng đoàn sẽ viếng thăm và chiếm bái thánh địa Linh Thứu (Gridhakuta
Hill), nơi đức Phật thuyết giảng nhiều kinh điển Đại thừa; Kinh hành và tụng kinh
trên đỉnh núi Linh Thứu. Thăm thạch thất của Tôn giả tôn giả Xá Lợi Phất và A Nan.
- Trưa: Dùng cơm trưa và nghỉ tại khách sạn ở Rajgir
- Check out, khởi hành về Bồ Đề Đạo Tràng.
- Chiều: thăm Khổ Hạnh Lâm.
- Rajgir  Bodh Gaya: Chiều đoàn về Bồ Đề ĐạoTràng và dùng tối tại khách sạn.
Day 10 (08/03/2014): in Bodh Gaya
- Tu tập tại Đại tháp, tụng kinh, lễ Phật
Day 11 (09/03/2014): in Bodh Gaya
- Thăm núi Kê Túc
- Làng nàng Sujata
- Khổ Hạnh Lâm
Day 12 (10/03/2014): in Bodh Gaya
- Tu tập tại Đại tháp, tụng kinh, lễ Phật.
Day 13 (11/03/2014): Bodh Gaya Varanasi (4 tiếng)
-

Sáng: thời gian tự do cho việc mua sắm và lễ Phật.
Dùng trưa tại khách sạn.
Chiều (1pm): khởi hành đi Varanasi.
Dùng tối tại khách sạn.
Nghỉ qua đêm ở khách sạn Varanasi.

Day 14 (12/03/2014): tại Varanasi
- Sáng: Ra tháp lễ Phật. Dhammekha Stupa: Chiêm bái và đảnh lễ vườn Lộc Uyển,
nơi đức Phật chuyển Pháp Luân.
- Dùng trưa tại khách sạn.
- Chiều: Chaukhandi Stupa: nơi đức Phật gặp năm anh em tôn giả KiềuTrần Như.
- Sanarth Museum: Thăm Viện Bảo Tàng và một số chùa viện
- Dùng tối và nghỉ qua đêm ở khách sạn Varanasi.
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Day 15 (13/03/2014): Varanasi
 New Delhi (đi bằng máy bay)
- 05:00 khởi hành đi thăm sông Hằng (Ganges River)
- Trưa : khởi hành đi New Dedhi.
- Chiều : đến New Dedhi, check in.
Day 16 (14/03/2014): in New Delhi
-

07:30 dùng sáng.
Delhi Tour: tham quan Indian Gate, ngôi mộ thánh Gandhi.
Tham quan và đảnh lễ xá lợi Phật tại viện bảo tàng quốc gia New Delhi.
Thăm ngôi đền Akshardham và xem nhạc nước.
Ra phi trường về lại Mỹ (khoảng 10 giờ đến 1 giờ tối)

Kết Thúc Chuyến Hành Hương!

Lưu Ý:
1. Thời gian 18 ngày bao gồm 2 ngày đi, về và 16 ngày đi chiêm bái Phật tích.
2. Những việc cần phải làm bắt đầu từ hôm nay đến hết hạn là ngày 1 tháng 11, 2013:
a) Đóng trước (deposit) $500 cho tiền máy bay và tour, sẽ không hoàn trả lại nếu quý vị
hủy bỏ chuyến đi.
b) Gởi US Passport, 2 tấm hình 4x6, 1 copy của Driver’s License và $70 Visa Ấn Độ
c) US Passport phải còn hiệu lực ít nhất 6 tháng: phải hết hạn sau ngày Oct. 1, 2014.
d) US Passport cần ít nhất là 2 tờ giấy trắng trong quyển US Passport
3. Nếu các chương trình có vé máy bay, xin ghi tên sớm để mua vé máy bay trước được rẻ.
4. Các giá tiền nêu trên có thể được thay đổi nếu vé máy bay bị mua trễ, xin liên lạc cho
biết chính xác.
5. Trước 3 tháng bắt đầu chương trình du lịch, sau đó, quý vị sẽ được gọi lại để quyết định
lần chót.
6. Xin vào website http://www.ChuaDaiNhatNhuLai.org để xem tin tức cập nhật.
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