
Thông Báo Tổ Chức Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2018” 

Kính thưa toàn thể quý bạn đạo, 

Vượt qua thử thách cùng với sự quang chiếu của Bề Trên, Đức Tổ Sư và Đức Thầy, 

Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2017” đã thanh tịnh hội tụ như bao mong đợi của bạn 

đạo tham gia.  

Cũng để tiếp tục chương trình Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp” hằng năm do Đức Thầy 

sáng lập. Ban Tổ Chức (BTC) đã thuận theo quyết định bầu chọn của bạn đạo, xin Đại 

Hội “Du Hành Đạo Pháp 2018” được tổ chức tại Myanmar (Miến Điện). 

Đáp theo ý nguyện của bạn đạo cùng với sự chứng nhận của Đức Thầy, BTC đã tìm 

được khách sạn Summit Parkview với địa điểm thuận lợi, giá tiền phù hợp và đầy đủ 

tiện nghi, cho chương trình Đại Hội năm 2018. 

 

Kèm theo đây là thời gian và địa điểm cho Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 2018” 

 

Từ ngày 21 tới ngày 25 tháng 9 năm 2018 (5 ngày, 4 đêm) 

Summit Parkview Yangon 

350 Ahlone Road, Dagon Township, Yangon, Myanmar. 

http://www.summityangon.com/ 

 

http://www.summityangon.com/


 

 

 

 

   Chương trình Đại Hội năm 2018 bao gồm một buổi đi tour: 

- Tham quan ch a vàng Shwedagon – Ng i ch a linh thiêng bậc nh t của 

 yanmar đại diện cho nh ng gì tinh t y nh t, cho giá trị văn h a của 

Myanmar. Ch a lưu gi  8 sợi t c và các vật dụng của Đức Phật, được xây 

dựng cách đây hơn 2000 năm. 

- Tham quan hồ Kandawgyi. 

 



 
 

 

Chùa vàng Shwedagon 

 

Hồ Kandawgyi 



BTC chúng con xin kính trình lên Bề Trên, Đức Tổ Sư và Đức Thầy cùng với toàn thể 

bạn đạo Vô Vi khắp năm châu chương trình tổ chức Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp 

2018”.  Ước mong bạn đạo thành tâm hưởng ứng, tiếp tục ghi danh, phát triển Đại Hội 

“Du Hành Đạo Pháp” mà Đức Thầy đã thành lập và để lại. Chi tiết và phiếu ghi danh 

sẽ được gởi đến bạn đạo nhân dịp Lễ Giáng Sinh 2017.  

   ọi ý kiến xin thư về: voviduhanhdaophap@gmail.com   

  Thành thật cảm ơn sự lưu ý của t t cả quý bạn đạo. 

Kính thư, 

BTC Đại Hội Du Hành Đạo Pháp  

voviduhanhdaophap@gmail.com 
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