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Hành Hương Tu Viện Tây Thiên và Du Cảnh 

Banff, Lake Louise, Edmonton, Calgary, Canada 

 

 

  
Từ ngày 31 tháng 7 đến ngày 7 tháng 8 năm 2019 

Kính mời quý Phật tử và đồng hương cùng tham dự chuyến hành hương mùa hè: 8 ngày 7 đêm đến 

miền Tây Bắc Gia Nã Đại (Canada). Kính chúc quý Phật tử và đồng hương thân tâm thường an lạc. 

***Đoàn sẽ tháp tùng quý Phật tử dự khóa Xuất Gia Gieo Duyên tại tu viện Tây Thiên 
ngày 1 đến 11 tháng 8, 2019 và chỉ theo đoàn du cảnh công viên Banff, Lake Louise 
ngày 12 đến 14 tháng 8, 2019. Vui lòng liên lạc để biết thêm chi tiết*** 

Trong chuyến đi này chúng ta sẽ có dịp viếng thăm các danh lam thắng cảnh và 

tham dự khóa tu trong ngày tại các tự viện và tu viện Tây Thiên, Edmonton. 
• Ngày 31 tháng 7 đến 2 tháng 8: Vùng Edmonton: Kim Tự Tháp kính (Muttart Conservatory), 

Phòng Trưng Bày Nghệ Thuật (Art Gallery of Alberta), Tu Viện Tây Thiên (Westlock 

Meditation Center)  

• Ngày 3 đến 4 tháng 8: Vùng Calgary: Peace Bridge và Hoa Nghiêm Thánh Tự   

• Ngày 5 đến 7 tháng 8: Công Viên Quốc Gia Banff và các Hồ nổi tiếng nước xanh biếc (Lake 

Louise, Moraine Lake, Peyto Lake) 

           
Giá biểu của toàn chuyến đi: 

1. Chi phí ước định $1399 và vé máy bay (Chi phí bao gồm: bảo hiểm, khách sạn, phương tiện di 
chuyển, vé vô cửa các thắng tích) 

2. Ghi danh sau ngày 15 tháng 4, 2019: chi phí từ $1400 trở lên nếu còn chỗ 

3. Xin vui lòng đặt cọc $500 (nếu hủy sau ngày ghi danh, tiền cọc sẽ không hoàn trả),  
Chi phiếu đề ANP Tourism (memo: West Canada Pilgrimage), gởi cùng đơn ghi danh về:  
ANP Tourism: PO Box 26001, Santa Ana CA 92799 

• Hạn chót đóng toàn bộ chi phí: ngày 15 tháng 6, 2019 

• Hạn chót để hủy bỏ đơn ghi danh: 15 tháng 6, 2019 (không hoàn trả tiền toàn 

bộ chi phí sau ngày này). 
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