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Hành Hương Chiêm Bái Phật tích  
tại Ấn Độ và Nepal 

từ ngày 20-10-2023 đến ngày 09-11-2023 
 

Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật 
 

Kính gởi: Chư Tôn Đức Tăng ni, quý Phật tử thiện nam tín nữ, 
 

Trong Kinh Pali, trước giờ Đức Phật nhập đại Niết Bàn, Ngài dạy: Về sau, những Phật tử, thiện 
nam tín nữ nào có đạo tâm đến chiêm bái và cầu nguyện với lòng thành kính tại bốn động tâm (1. 
Nơi Đức Phật đản sanh; 2. Nơi Đức Phật thành đạo; 3. Nơi Đức Phật chuyển pháp luân; 4. Nơi Đức 
Phật nhập Niết Bàn). Khi mạng chung, người ấy sẽ được sanh về thiên giới, hưởng phước vô tận.  

Thể theo lời Đức Phật dạy, một lần nữa, mặc dù hết sức bận rộn Phật sự, chúng tôi vẫn cố 
gắng thu xếp ngày giờ quý báu, thành tâm tổ chức chuyến hành hương chiêm bái bốn Phật tích và 
các thánh địa tại Ấn Độ và Nepal để Phật tử thiện nam tín nữ, tiện bề gieo trồng thiện căn, phước 
đức nhân duyên nơi xứ Phật. 

 

Điều kiện cho cuộc hành hương chiêm bái: 
- Khởi hành từ Paris, ngày 20-10-2023 về ngày 09-11-2023 (21 ngày). 
- Phí tổn mỗi người: 2750€. (Chi phí bao gồm: Vé máy bay khứ hồi (Paris/New Delhi/Paris), vé 

máy bay nội địa, visa Ấn Độ, và Nepal, xe bus, ăn uống v.v...).  
- Phí tổn: 1700€, cho các vị đến từ các nước khác, không đi cùng phái đoàn từ Paris. Hẹn gặp 

tại phi trường New Delhi, 10g00 sáng ngày 21-10-2023. (Lưu ý : cần xin Multi Visa vào Ấn Độ.) 
- Phí tổn không bao gồm: Nước uống, chi tiêu cá nhân, hành lý quá cước, tiền tip, tiền cúng 

dường các chùa (tùy tâm). 
 

Thể Thức ghi danh: 
- Xin ghi danh với Thầy Trí Thuyên. Tél: (0033) 06 50 97 14 95  
hoặc Email: tunglamlinhson87@yahoo.com 
- Quý Phật tử đi từ Paris cùng đoàn, khi ghi danh, xin quý vị đóng trước 1000€. Số tiền còn lại, xin 

đóng trước ngày 01-09-2023, nếu không thì coi như hủy bỏ. 
- 2 tấm hình (50 x 50) để làm visa Ấn Độ, 2 tấm hình (35x45) để làm visa Népal và passport còn 

hạn trên 6 tháng trước ngày đi. 
 

Nam mô Linh-Sơn Hội Thượng Phật Bồ Tát Ma Ha Tát 
 

Tùng Lâm Linh-Sơn, ngày 01-01-2023 
        Thay mặt ban Tổ Chức 

TK. Thích Trí Thuyên 
 

Ghi chú: Trong trường hợp bất khả kháng, Ban Tổ Chức có thể thay đổi chương trình chút ít để tiện việc sắp xếp chuyến 
hành hương. Nếu muốn biết thêm chi tiết hoặc trong hoàn cảnh đặc biệt, xin quý vị liên lạc với Ban tổ chức.  


