Thông Báo Của Ban Tổ Chức Đại Hội
“Du Hành Đạo Pháp 2017”
Kính thưa toàn thể quý bạn đạo.
Gần đây, Ban Tổ Chức (BTC) chúng tôi đã nhận được nhiều câu hỏi của bạn đạo về
việc thỉnh máy niệm chấn động lực Nam Mô A Di Đà Phật của Đức Thầy.
Cảm thông và nhận thấy đây là một trong những nhu cầu cần thiết giúp bạn đạo có
thêm phương tiện, niềm tin và định lực trên bước đường tu học trong giai đoạn vắng mặt
Đức Thầy; BTC Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp” đã quyết định thực hiện việc ấn hành máy
Niệm Phật với giá tiền thật bình dân, hầu đáp ứng với mọi khả năng và hoàn cảnh của
bạn đạo hiện tại.
Máy Niệm Phật sẽ là quà của Đức Thầy gởi đến tất cả những bạn đạo tham gia Đại
Hội “Du Hành Đạo Pháp 2017” tại Khách Sạn Thansur Bokor (Núi Tà Lơn). Ngoài ra bạn
đạo có thể thỉnh thêm với giá vốn sau Đại Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy (Ngày 23 tháng 9
năm 2017).
Những bạn đạo không tham gia Đại Hội có thể liên lạc với BTC để thỉnh lại với giá
vốn sau ngày Đại Hội 2017.
Chi tiết và hình ảnh máy niệm phật được trình bày dưới đây:
 Máy kèm theo hộp giấy.
 Máy có thể sử dụng pin hoặc bộ sạc pin.
 Máy kèm theo đồ sạc pin sử dụng điện 100V - 240V.
 Không kèm theo pin.
 Bạn đạo có thể thỉnh lại với giá vốn: $80,000 đồng VN, khoảng $3.65 USD.

Sau đây là phần thông tin ghi danh Đại Hội:
 Những bạn đạo nào chưa ghi danh, xin vui lòng liên lạc ghi danh với ban ghi danh
địa phương, để BTC có thể sớm giữ phòng theo hợp đồng và thời gian quy định
của khách sạn.
 Bạn đạo ghi danh Đại Hội muốn ở chung một phòng với bạn đạo khác xin vui lòng
kèm theo tên bạn mình trong phiếu ghi danh.
Chúng con xin kính trình lên Bề Trên, Đức Tổ Sư và Đức Thầy. Hy vọng chấn động,
Lục Tự Di Đà mà Đức Thầy đã để lại, sẽ là hành trang và phương tiện giúp chúng con và
những bạn đạo chập chững bước vào cuộc hành trình tìm về nguồn cội qua việc hành
thiền theo Pháp Thiền Vô Vi.
Vì số lượng có giới hạn, những bạn đạo nào muốn đặt trước máy Niệm Phật, xin email
về BTC voviduhanhdaophap@gmail.com. Xin vui lòng cho biết số lượng để chúng tôi có
thể chuẩn bị.
Kính thư,
BTC “Du Hành Đạo Pháp”

Đại Hội VÔ VI Quốc Tế

Du Hành Đạo Pháp 2017


Đại Hội Du Hành Đạo Pháp
Đại La xoay chuyển khắp năm châu
Pháp Lý Vô Vi rất nhiệm mầu
Xây dựng vô cùng trong Đạo Pháp
Quý tưởng Trời cao tâm hành triển
Học hỏi vô cùng tâm tự tiến
Phục vụ thành tâm, tâm tự giác
Quyết định tự tu chẳng đổi dời
Quy y Phật Pháp thành tâm tiến
Hướng về Trời Phật óc sáng choang
Dẹp bỏ thị phi tâm tánh hiền
Thực hành Chánh Pháp tự đạt duyên
San Diego, ngày 9 tháng 1 năm 2009

Lương Sĩ Hằng – Vĩ Kiên

Phiếu Ghi Danh
Đại Hội Vô Vi Quốc Tế

Du Hành Đạo Pháp 2017
(Nhân dịp mùa “Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy”)
Từ ngày 20.9.2017 – 25.9.2017 (6 ngày, 5 đêm)
Tại Thansur Bokor Highland Resort
(Núi Tà Lơn)
Kampot Province, Cambodia
Mỗi gia đình chỉ cần điền một phiếu nếu ở chung phòng.
Chi tiết cá nhân
Họ:
(Trưởng phòng)
Ngày sinh:

(Xin ghi họ và tên giống như trong Passport)

Tên:

Tên lót:

Quốc tịch:

Số thông hành:

Ngày cấp:

Họ:

Tên:

Ngày sinh:

Quốc tịch:

Số thông hành:

Ngày cấp:

Họ:

Tên:

Nam

Nữ

Ngày hết hạn:
Tên lót:
Nam

Nữ

Ngày hết hạn:
Tên lót:

Ngày sinh:

Quốc tịch:

Số thông hành:

Ngày cấp:

Trẻ em dưới 12 tuổi: Xem giá tiền trẻ em

Nam

Nữ

Ngày hết hạn:
Trẻ em từ 3 – 5 tuổi

Trẻ em từ 6 – 11 tuổi

Địa chỉ:
Thành phố:

Tiểu bang:

Zip Code:

Điện thoại:

Cell:

Email:

Quốc gia:

Tên thân nhân trong trường
hợp khẩn cấp cần liên lạc:

Điện thoại:

Bạn cùng phòng(nếu không đi cùng gia đình)
1)

Thành phố:

Quốc gia:

Nam

Giá tiền cho một người - $USD(Xem phần ghi chú về Đại hội)

Đại Hội + Tour + Bus (Xem ghi chú về Tour & Xe Bus)

Phòng 2 người

Số tiền

Người lớn

$430

$

Người lớn (dành cho bạn đạo Việt Nam)

$390

$

Trẻ em từ 3 – 5 tuổi (dưới 2 tuổi: miễn phí)

$180

$

Trẻ em từ 6 – 11 tuổi

$270

$

Số đêm trước Đại
Hội (18.9 , 19.9)

Đêm khách sạn trước hoặc sau Đại Hội
Phòng 2 người
(Xin đánh dấu vào ngày muốn ở thêm)

$40 / 1 người

18

19

Số đêm sau Đại
Hội (25.9 , 26.9)

25

26

Tổng cộng

Đóng tiền(Xem phần ghi chú về việc đóng tiền và địa chỉ gởi tiền)
Gởi kèm theo Phiếu Ghi Danh

½ giá tiền Đại Hội hoặc đóng trọn

Trước ngày 31 tháng 7, 2017

Số tiền còn lại.

Chi phiếu, Cashier Check hay Money Order xin ghi trả cho:

VOVI FRIENDSHIP ASSOCIATION OF NEW YORK

$

Nữ

Hủy bỏ ghi danh
Trước ngày 31.5.2017

Hoàn tiền 100%

Sau ngày 1.6.2017 đến ngày 31.7.2017

Hoàn tiền 50%

Sau ngày 1.8.2017

Không hoàn tiền
Điều chỉnh chi tiết cá nhân hoặc thay thế người
Khách sạn tính lệ phí $50.00

Sau ngày 1.8.2017

Ban Ghi Danh Đại Hội Du Hành Đạo Pháp
Ban Ghi Danh
Nguyễn Hữu Lâm

Nguyễn Minh Châu

Vùng Phụ Trách

Địa Chỉ Liên Lạc

Điện Thoại / Email

USA (Hoa Kỳ) và các
quốc gia còn lại

P.O. Box 92062
Portland, OR 97292-2062
USA

503-380-9307
Lamn11@gmail.com

Việt Nam

118 Pheasant Circle
Brentwood, NY 11717
USA

631-355-9873
vovinewyork@gmail.com

Vũ Hùng

Miền Bắc - Việt Nam

09-15-259-933
vuhung00@gmail.com

Hoàng Thùy Lam

Miền Nam - Việt Nam

09-32-700-500
Lamhoang7777@yahoo.com

Võ Ngọc Phượng

Miền Nam - Việt Nam

983-353-050
hoaphuong02@yahoo.com.vn

Ghi chú:
Phiếu Ghi Danh qua website:
-

Quý bạn có thể lấy Phiếu Ghi Danh (PGD) từ website: voviphatphap.org

- Mọi thắc mắc về Đại Hội Du Hành Đạo Pháp xin email về: VOVIduhanhdaophap@gmail.com
-

Địa chỉ khách sạn:

Thansur Bokor Highland Resort
Bokor Mountain, Teuk Chhou District,
Kampot, Kingdom of Cambodia.
Tel: +855 33 683 8888
E-mail: reservation@thansurbokor.com
Website: www.thansurbokor.com

Đại Hội:
-

Thời gian Đại Hội: từ ngày 20.9.2017 đến ngày 25.9.2017 (6 ngày, 5 đêm).

-

Giá tiền Đại Hội bao gồm các bữa ăn sáng, trưa, tối tại khách sạn trong các ngày Đại Hội:

-

Trẻ em dưới 12 tuổi phải đi cùng với cha, mẹ. Nếu đi chung với cha hoặc mẹ thì phải có sự đồng
ý với bạn cùng phòng với cha hoặc mẹ.

-

Ngày nhận phòng vào khách sạn: 20.9.2017.

-

Ngày trả phòng rời khách sạn: 25.9.2017.

-

Các đêm ở trước hoặc sau Đại Hội bao gồm 1 bữa ăn sáng.

Phi trường - khách sạn:
-

Phi trường đến: Phnom Penh International Airport (PNH)

-

Từ phi trường quốc tế Phnom Penh đến khách sạn Thansur Bokor Highland Resort khoảng 2
tiếng (180 km) qua quốc lộ 3.

-

Ban Tổ Chức sẽ có thông báo thêm các chi tiết trong thời gian tới cho các bạn đạo đến phi
trường quốc tế Phnom Penh để về khách sạn Thansur Bokor Highland Resort.

-

Electronic visa (dành cho bạn đạo ngoại quốc): vào website sau đây để xin visa trực tiếp:
https://www.evisa.gov.kh/. Chú ý: Visa chỉ có hiệu lực trong vòng 3 tháng do đó bạn đạo nên
xin visa vào khoảng đầu tháng 8, 2017 là tiện nhất.
Các chi tiết cần để xin visa (chiếu khán):
 1 tấm hình cỡ 4 x 6 cm hoặc 2” x 2” được scan theo dạng jpg. Bạn có thể chụp hình bằng
digital camera và giữ lại qua dạng này.
 Thẻ tín dụng (visa) để trả tiền lệ phí là $37.
 Sau khi điền đầy đủ chi tiết và hoàn tất hồ sơ trong website, quý bạn sẽ nhận được qua
email một E-Visa trong vòng 1 – 2 ngày. Sau khi nhận được bạn phải in ra 2 bản bằng màu
hoặc trắng đen để trình khi nhập cảnh và xuất cảnh Cambodia.

Xe Bus Sài Gòn – Khách Sạn Thansur Bokor Highland Resort:
(Bao gồm trong giá tiền Đại Hội)

Chú ý: BTC đã hợp đồng trọn gói với công ty dịch vụ để có giá tiền Đại Hội thấp nhất cho tất cả

bạn đạo, cho nên những bạn đạo di chuyển tự túc cũng phải đóng tiền đồng giá cùng với bạn
đạo đăng ký di chuyển xe bus qua BTC.

-

Ngày đi từ Sài Gòn: 20.9.2017.

-

Ngày về từ khách sạn Thansur Bokor Highland Resort: 25.9.2017.

Tour Bokor:(Bao gồm trong giá tiền Đại Hội)
-

Ngày 21.9.2017: thăm viếng các thắng cảnh của vùng núi Tà Lơn. Nếu thời tiết cho phép BTC sẽ
tổ chức bữa ăn trưa dã ngoại (picnic) Chi tiết sẽ được thông báo sau.
2 bữa ăn sáng và tối tại khách sạn Thansur Bokor Highland Resor.

Đóng tiền, địa chỉ gởi tiền và giữ phòng:
-

Xin quý bạn đạo vui lòng ghi danh sớm và đóng trọn tiền trước ngày 31.7.2017 để Ban Tổ Chức
có thể giữ phòng đầy đủ cho mọi bạn đạo tham dự Đại Hội.

-

Các bạn đạo tại Hoa Kỳ gởi chi phiếu, cashier check hoặc Money Order xin ghi trả cho:

VOVI FRIENDSHIP ASSOCIATION OF NEW YORK
Và gởi về địa chỉ:

-

Lam Nguyen
P.O. Box 92062
Portland, OR 97292-2062
USA

Các bạn đạo ngoài Hoa Kỳ đóng tiền Đại Hội xin liên lạc với Ban Tổ Chức qua email:
voviduhanhdaophap@gmail.com để biết thêm chi tiết về việc chuyển tiền thẳng vào trương
mục.
Chú ý: Ngân hàng sẽ tính thêm tiền lệ phí chuyển ngân và bạn đạo sẽ phải trả thêm lệ phí này.
Xin liên lạc với BTC để biết thêm lệ phí này trước khi gởi.

