Số: 970 Ngày: 9 tháng 2 năm 2014

Duyeân May
Duyeân may taâm thöùc coøn may maén
Hieåu phaùp taâm tu chaúng khoù khaên
Chôn lyù traøn ñaày duyeân taän ñoä
Giaûi phaàn meâ chaáp ñieån taàng thaêng
Vĩ Kiên

Mục Bé Tám 22/04/2004 đến 28/04/2004
Thưa các bạn,
Mục Bé Tám viết qua tâm KHÔNG, liên hệ với từ quang của Đại Bi, nó cũng là một liều thuốc trị tâm bệnh
và giải toả uất khí của tim, gan và thận. Không nên cắt xén bất cứ giai đoạn nào, có Ðạo Tâm thì sẽ hiểu
chiều sâu của Mục Bé Tám. Ước mong các bạn thực hành đứng đắn thì sẽ cảm thông chiều hướng phát
triển của tâm linh.
Kính bái,
Bé Tám
Phần câu hỏi của Mục Bé Tám dành cho buổi sinh hoạt tại thiền đường:
1) Lạnh lẽo do đâu hình thành?
2) Tại sao nghèo khổ?
3) Người tu thiền chịu nhịn nhục có tiến bộ không?
4) Người tu thiền không chịu nhịn nhục thì sao?
5) Có tiếng tu mà không hành thì sao?
6) Uất khí không minh thì phải làm sao?
7) Qui tiên là sao?
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1) Sydney 22-04-04 4:22AM
Hỏi: Lạnh lẽo do đâu hình thành?

2) Sydney 23-04-04 6:40AM
Hỏi: Tại sao nghèo khổ?

Ðáp: Thưa lạnh lẽo do thiếu áo quần
Kệ:
Bão bùng lạnh lẽo khó thong dong
Khổ cực đói khổ khó đạt thông
Duyên đạo tình đời khó ước mong
Công bằng chẳng có tự trong lòng

Ðáp: Thưa tại vì thiếu thốn, dân trí không phát triển
Kệ:
Dân trí không phát triển vì không hiểu
Thân không an trí không hành vui
Tâm thân không ổn gieo thâm mùi
Tiến hóa không thành tâm bất ổn

3) Sydney 24-04-04 2:14AM
Hỏi: Người tu thiền chịu nhịn nhục có tiến bộ
không?

4) Sydney 25-04-04 3:09AM
Hỏi: Người tu thiền không chịu nhịn nhục thì sao?

Ðáp: Thưa người tu thiền rất cần nhịn nhục thì mới
thấy rõ mọi sự việc
Kệ:
Tu thiền cần nhịn nhục thăng hoa
Trí sáng tâm minh duyên tận độ
Ðời đạo phân minh hiểu thấu vô
Nội tâm thanh tịnh là cần thiết

Ðáp: Thưa người tu thiền không chịu nhịn nhục thì
chỉ có tạo sân
Kệ:
Người tu không nhịn nhục tăng sân
Khó tiến khó tu tự tạo mù
Xây dựng không thành gây đỗ vỡ
Bình tâm tiến hóa chẳng còn mơ

5) Sydney 26-04-04 4:56AM
Hỏi: Có tiếng tu mà không hành thì sao?

6) Sydney 27-04-04 4:25AM
Hỏi: Uất khí không minh thì phải làm sao?

Ðáp: Thưa mang tiếng tu mà không hành sẽ mang
bệnh khó ngủ
Kệ:
Tu mà không hành dễ sai lầm
Tâm động không thành khó truy tầm
Ðiển giới không khai trí chuyển lầm
Phân tâm động loạn qui hội khó

Ðáp: Uất hận đau buồn trí chẳng minh
Kệ:
Quân bình chưa đạt trí chưa minh
Tự giác phân minh uyển chuyển tu
Trí tuệ thâm sâu đường xích đạo
Bình tâm thực hiện tự lao vào

7) Sydney, 28-04-04 3:09AM
Hỏi: Qui tiên là sao?
Ðáp: Thưa qui tiên là đã rời cuộc sống
Kệ:
Thăng hoa tiến hóa hồn rời xác
Quyến luyến trần gian tự bạc bàn
Tịnh giải thân hàm không tiến bước
Lạnh lùng tự thức qui hành triển
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CÙNG ÐỌC THƠ ÐỨC THẦY
Khuyên Con
Cha khuyên con trẻ hàng ngày
Tự lo tu sửa vui vầy cảm giao
Những lời Cha dạy đổi trao
Con chưa thức giác khó vào nội tâm
Xác thân tạm bợ khó tầm
Nay con đã có siêu âm cảm hòa
Tình đời tình đạo hát ca
Hồn con rung cảm chan hòa tình thương
Xét con tự thức đo lường
Trong con có sẵn những đường phải đi
Khai thông tự thức hợp thì
Duyên Trời duyên Phật đã ghi trong lòng
Pháp tu khai mở nhịp vòng
Khai tâm mở trí tự tòng thiên cơ
Cảnh đời diễn tiến giấc mơ
Nay không mai có thờ ơ chẳng còn
Đức tin phải giữ vẹn toàn
Thiên cơ Cha giữ mỏi mòn chờ con
Cộng đồng sông biển núi non
Thiên tai bất trắc tâm con vững vàng
Cảm thanh khai mở muôn màn
Tạo trược uất khí khó an cõi lòng
Cảnh Trời thanh thản trong trong
Mặt Trời ban chiếu tận lòng thế sanh
Chẳng còn mê chấp cạnh tranh
Lưu thanh khử trược thực hành đến nơi
Công khai diễn tiến tự rời
Tuy đời là tạm nơi nơi thực hành
Cha đang phá luật giới ranh
Mong con giải thoát thực hành cùng Cha
Tình thương mến cảm chan hòa
Qui không mới rõ tình ta tình người
Ánh trăng thanh nhẹ vui cười
Con yêu cảnh đẹp con lười ích chi ?
Con ơi ! Chơn pháp nhu mì
Giúp con tự giải sân si ra ngoài
Sửa mình mới rõ chơn tài
Minh tâm kiến tánh sửa sai tiến lần
Con ơi ! Đóng góp một phần
Tâm con thanh tịnh sớm gần Phật Tiên
Chớ nên loạn động triền miên
Nghiệp tâm gia nặng khó yên khó hòa
Mong con sớm thoát ý tà

Hướng về thanh nhẹ chan hòa tình thương
Phật Trời thực hiện tạo gương
Sông mê bến giác khai đường độ sanh
Chung qui cũng phải thực hành
Thương yêu tha thứ quyền năng trong người
Thức tâm thật sự vui cười
Biển yêu sẵn có người người hướng tâm
Địa linh chẳng khỏi phải tầm
Trong con sẵn có tình thâm đạo đời
Ra vô hít thở chẳng rời
Tình Cha sống động nơi nơi cảm hòa
Cảm minh thiên địa một nhà
Người người an lạc vượt qua muôn loài
Bình tâm học hỏi hoài hoài
Trong không mà có tận đài thanh cao
Cha con vẫn cảm ước ao !
Đạt ngày tái ngộ muôn màu hợp khuynh
Tự do khai mở chơn tình
Thức hồn qui một con minh đại hồn
Lý kia sáng tỏ sanh tồn
Đêm đêm phát nguyện soi hồn cảm thông
Điển lành chư Phật phá công
Giúp con mở trí cảm thông Cha Trời
Pháp luân thường chuyển giải rời
Những phần ô trược góp thời ý thanh
Bình tâm nhìn lại em anh
Vía hồn tái hội tương hành tương giao
Mỗi phần có thấp có cao
Đồng hành đồng tiến bước vào thiên môn
Giải bày tâm sự sanh tồn
Cùng chung khai triển cùng hòa thức tâm
Tham thiền nhập định mừng thầm
Cơ Trời sắp đặt chẳng lầm chẳng sai
Đại đồng thế giới không hai
Ăn năn tu học tiến hoài không ngưng
Tâm thành cống hiến người dưng
Cùng chung hưởng lạc cảm từng quang khai
Cộng đồng đóng góp thực tài
Vui nhiều khổ ít điển oai thức hồn
Chẳng còn chết chóc nóng nôn
Bình tâm thực hiện giải cồn si mê
Cha đi Cha lại trở về
Mong con tiến tới hương quê đại hồn./.

Thầy Tám
Tasmania, 14-01-1986
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TRÍCH BĂNG ÐỨC THẦY THUYẾT GIẢNG
CHỮ HIẾU (Thuyết Pháp Montreal – 1980)
Cho nên mỗi mỗi chúng ta tu rồi chúng ta sẽ thấy rõ sự sai lầm của chính mình. Nếu chúng ta không
sai lầm chúng ta không có luân hồi xuống thế gian mà đi trong cảnh sanh, lão, bệnh, tử, khổ như thế này,
tự cho mình là không có lối thoát. Mà ngày nay các bạn có cơ hội hiểu cái cơ duyên để tu và xuất hồn là
thấy cái hồn mình bất diệt, không bị tiêu diệt. Tất cả tôn giáo đã chứng minh rằng hồn con người không
tiêu diệt, thì chúng ta phải đi tới vô cùng tận, thực hiện vô cùng thương yêu mới thấy rõ mình, mới thấy rõ
tình thương của Thượng Đế đã vì chúng sanh. Tình thương của Cha Mẹ gần nhất đối với mình, thế Thiên
hành đạo giúp đỡ cho chúng ta có ngày nay mà chúng ta có thể quên tình thương yêu quý của Cha Mẹ. Cha
Mẹ không bao giờ quên chúng ta. Nhiều người sai lầm ở điểm đó mà tự đọa lấy mình mà thôi.
Người tu quan trọng là phải giữ chữ hiếu. Nếu chúng ta không biết giữ chữ hiếu không nên tu, hơn là
tu. Đừng nói tôi tu đây rồi tôi làm thầy cha tôi, không được. Ông Phật có thành công đi nữa cũng có
Thượng Đế mới có ông Phật. Có Cha Mẹ sanh ra làm con người mới tu thành Phật. Chớ không có Cha Mẹ
sanh ra làm sao thành Phật, thấy rõ chưa? Nhiều người tu chỉ đặt ông Phật mà quên Thượng Đế, cái đó
cũng lâm vào cái tội.
Cho nên nhiều vị ở trong chùa tu, chết tại sao đi xuống địa phủ để làm gì? Chưa thông kinh kệ, chưa
minh chơn lý, ca tụng chơn lý mà chưa minh chơn lý, không làm sao đưa người ta đến chỗ bến giác được.
Cho nên gặp những sự đau khổ triền miên cho nên tâm tư của mọi người đang có sự đau khổ vì thâu thập
ngoại cảnh quá nhiều, quên nội cảnh của chính mình. Người tu phải trở về với chính mình để hiểu mình
mới là thật sự người tu. Cho nên các bạn tu đó, tìm tôi là ai? Tôi là ai? Luôn luôn hỏi tôi là ai thì các bạn sẽ
ngộ đạo. Khi mà biết được mình là ai là mình ngộ đạo rồi, không bao giờ bị luân hồi nữa. Phải cố gắng nhớ
cái lời tôi nói tôi là ai trong lúc giờ phút công phu động loạn biết tôi là ai thì tự nhiên sẽ đi tới.
Thông báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Houston
Ngày 29 tháng 12 năm 2013
Thiền đường Tứ Thông
Chiếu theo điều lệ và nội qui của Hội Ái Hữu Vô Vi (AHVV) Houston, bạn đạo vô vi Houston tiến hành
đúng thủ tục để bầu tân Ban chấp hành của Hội niên khóa 2014 - 2016.
Sau khi thảo luận và bầu cử kết quả bạn đạo Houston đa số tuyệt đối tín nhiệm:
1) Hội trưởng: Nguyễn Thị Loan
2) Hội phó: Võ Minh
3) Thủ quỷ: Nhan Sơn Kiệt
4) Thư ký: Lương Thị Lan
5) Trưởng ban bảo trì: Nguyễn Thanh
Chúng con xin kính trình lên Đức Thầy Vĩ Kiên, Đức Tổ Sư Đổ Thuần Hậu, và Chư Vị Bề Trên xin quan
chiếu và hổ trợ để chúng con có đủ sáng suốt và sức khỏe để phục vụ bạn đạo.
Kính thông báo cùng các bạn đạo khắp nơi trên thế giới được rỏ, và xin các bạn đạo ủng hộ, tiếp tay trong
công cuộc xây dựng và phục vụ chung cho cộng đồng Vô Vi.
Đồng thời xin thông báo là Hội AHVV Houston vừa cho ra đời trang web site của mình cho bạn đạo ở
Houston: www.vovihouston.org
Kính báo
Hội AHVV Houston
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Thông Báo của Hội Ái Hữu Vô Vi Hoa Kỳ Nam California
Kính gởi quý bạn đạo miền Nam California:
Hôi Đồng Quản Trị miền Nam Cali xin trân trọng thông báo:
Chúng tôi bắt đầu nhận Đơn Xin Ứng Cử vào chúc vụ Quản Trị Viên HĐQT cho nhiệm kỳ 2014 đến
2016), kể từ ngày 2 tháng 2 đến ngày 16 tháng 2 năm 2014.
Kính mong quý Bạn Đạo hưởng ứng nộp đơn, để đóng góp nhân lực vào chương trình xây dưng và phát
triển của Hôi ngày mốt phát tiển hơn.
Liên lạc nhận đơn: Phan Xuân Thái. Điện thoại: (714) 457-0867
Trân Trọng kính bái,
Thay Mặt HĐQT
Phan Xuân Thái
HƯỚNG TÂM CẦU NGUYỆN
Kính xin quý bạn đạo hướng tâm cầu nguyện cho bà Phan Thị Lạc (là mẹ của bạn đạo Lương Thị Huỳnh)
sanh năm 1918 mất lúc 21h45 ngày 31-1-2014 (nhằm ngày 1-1 AL Giáp Ngọ) thọ 97 tuổi, được siêu thăng
tịnh độ
Xin chân thành cám ơn quý bạn đạo
Tang gia Lương Thị Huỳnh kính báo
Thông báo Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 33, năm 2014
“Không Còn Lưu Luyến”
Khách Sạn PARKROYAL, Kuala Lumpur, Malaysia
Từ 22 tháng 9 đến 28 tháng 9 năm 2014
Không Còn Lưu Luyến
Từ cao nhìn thấp chẳng lòng vòng
Nhứt điểm khai thông tận đáy lòng
Soi hồn dứt khoát tình loạn động
Quy nguyên giềng mối tự tham tòng.
Lương Sĩ Hằng - Vĩ Kiên
Thưa quý bạn,
Tại Đại Hội Vô Vi Quốc Tế kỳ 32 “Bàn Bạc Khai Thông” 2013 trên du thuyền Úc Châu – Tân Tây
Lan, “Voyager of The Seas”, bạn đạo đã bầu địa điểm để tổ chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế năm 2014 và kết
quả là Đông Nam Á đã được chọn với trên 180 phiếu.
Chúng tôi đã nghiên cứu nhiều khách sạn và nhiều địa điểm và sau cùng chúng tôi đã chọn Khách
Sạn PARKROYAL Kuala Lumpur, tại Mã Lai Á, vì nơi đây hội đủ các điều kiện thuận lợi cho việc tổ
chức một Đại Hội Vô Vi Quốc Tế vào mùa tháng 9, thời tiết ôn hòa, và đúng vào Ngày Tưởng Niệm Đức
Thầy (23.09.2014) để bạn đạo có dịp cùng nhau hướng tâm về Đức Thầy kính yêu và tưởng nhớ hạnh đức
vô vàn của Ngài.
Bạn đạo tham dự Đại Hội có hai chọn lựa như sau:
1.
Tham dự Đại Hội (không đi du ngoạn), lệ phí 550 USD một người lớn, bao gồm: 5
ngày/ 4 đêm khách sạn (nhận phòng 22.09.2014, ra về ngày 26.09.2014), phòng 2 người
, 4 buổi ăn sáng, 3 buổi ăn trưa, 3 buổi ăn tối trong Khách Sạn (tất cả các buổi ăn sáng,
trưa, tối đều do khách sạn phục vụ), tham dự Đại Hội 3 ngày tu học và Lễ Tưởng Niệm
Đức Thầy. Đón từ phi trường về Khách Sạn ngày 22.09.2014 và đưa ra phi trường ngày
26.09.2014 theo giờ giấc xe bus ấn định trong Phiếu Chuyển Vận.
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2.

Tham dự Đại Hội và đi du ngoạn, lệ phí 750 USD một người lớn, bao gồm: 7 ngày /6
đêm khách sạn (nhận phòng 22.09.2014, ra về ngày 28.09.2014), phòng 2 người, 6 buổi
ăn sáng, 3 buổi ăn trưa, 3 buổi ăn tối trong Khách Sạn (tất cả các buổi ăn sáng, trưa, tối
đều do khách sạn phục vụ). Tham dự Đại Hội 3 ngày tu học và Lễ Tưởng Niệm Đức
Thầy. Đón từ phi trường về Khách Sạn ngày 22.09.2014 và đưa ra phi trường ngày
28.09.2014 theo giờ giấc xe bus ấn định trong Phiếu Chuyển Vận.

Hai ngày Du Ngoạn Vô-Vi bao gồm: Thứ Sáu 26.09.2014: Viếng thăm vùng cao
nguyên Genting Highlands bằng xe bus du ngoạn, vé đi xe cáp để xem phong cảnh, ăn
trưa và ăn chiều tự túc, hàn huyên bàn bạc đạo pháp trong phòng họp khách sạn vào buổi
tối. Thứ Bảy 27.09.2014: Viếng thăm vườn bách thảo thành phố Kuala Lumpur (bao
gồm vé vào cửa xem các loài chim quý miền nhiệt đới, thăm vườn lan, v..v..), ghé
Central Market xem triễn lãm nghệ thuật và tiểu công nghệ của người dân Mã Lai, v..v..,
ăn trưa và ăn chiều tự túc, hàn huyên bàn bạc đạo pháp trong phòng họp khách sạn vào
buổi tối.
Nếu quý bạn chọn loại phòng TWIN (2 giường đôi nhỏ), vì số phòng này rất giới hạn, Ban Ghi
Danh sẽ ưu tiên cho bạn đạo ghi danh sớm, và khi nào hết loại phòng Twin beds, quý bạn sẽ được
xếp ở loại phòng KING Bed (1 giường lớn rộng trên 2 meters (2.13m) chiều ngang). Xin quý bạn
đóng tiền deposit đợt 1 trước ngày 15.03.2014, và lưu ý thời hạn ghi danh và đóng lệ phí đợt
chót là ngày 15.05.2014, hoặc sớm hơn nếu hết chỗ.
Quý bạn có thể download phiếu ghi danh Word trên www.vovinet.org điền và gửi bằng email đến
Ban Ghi Danh càng sớm càng tốt để giữ được chổ như ý.
Bạn đạo cần có Thông Hành (Passport) còn hiệu lực ít nhất 6 tháng, tức phải có hiệu lực đến
tháng 4 năm 2015. Bạn đạo quốc tịch Việt Nam không cần xin visa.
Trải qua 32 Đại Hội, đây là lần đầu tiên Đại Hội được tổ chức tại Mã Lai Á. Đây là dịp hiếm có để
quý bạn đạo khắp năm châu có dịp gặp gỡ, cùng nhau bàn bạc chia xẻ kinh nghiệm tu học và viếng
thăm Mã Lai, nhất là bạn đạo tại Việt Nam có thể di chuyển dễ dãi không cần visa.
Kính mong tái ngộ cùng quý bạn tại Đại Hội “Không Còn Lưu Luyến” 2014.
Ban Tổ Chức Đại Hội Vô Vi Quốc Tế
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Vài Hàng Giới Thiệu Về Khách Sạn PARKROYAL, Thành Phố Kuala Lumpur, và Phần Du
Ngoạn:
Khách Sạn PARKROYAL Kuala Lumpur tọa lạc ngay trung tâm Golden Triangle. Đây là nơi tụ
họp của những trung tâm mua sắm, giải trí, di tích lịch sử, chợ đêm, v.v.. của thành phố Kuala
Lumpur. Từ khách sạn quý bạn chỉ cần đi bộ vài trăm mét là đến những khu mua sắm như Lot 10,
Starhill Gallery, Bintang Walk và Sungei Wang Plaza.
Khách sạn cũng chỉ cách trung tâm mua sắm sang trọng, the Pavillion, 500 mét. Đây là nơi mà quý
bạn có thể mua hàng có nhãn hiệu nổi tiếng khắp nơi trên thế giới. Đây cũng là trung tâm ăn uống.
Nếu quý bạn ưa chuộng thức ăn Nhật thì Tokyo Street nằm trên lầu 6 sẽ làm vừa lòng bạn. Tại lầu
này quý bạn cũng có thể vào ăn tại nhà hàng Việt Nam và Ý Đại Lợi. Ngoài ra ở dưới tầng hầm của
the Pavillion cũng có Food Court, rộng cở một sân đá bóng. Nơi đây có bán đủ loại thức ăn thế
giới và địa phương với đủ loại giá cả. Nếu bạn là người ưa chuộng về máy móc điện tử thì chỉ cần
đi bộ đến Low Yat Plaza.
Khi mặt trời bắt đầu lặn, quý bạn sẽ thấy dân địa phương và du khách chen chúc dạo phố dọc theo
đường Jalan P. Ramlee và Jalan Bukit Bintang.
Petronas Twin Towers cách khách sạn khoảng 1.50 km và quý bạn có thể đi bộ đến đó bằng cách đi
qua Kualua Lumpur Sky Bridge Walk Way (đường đi trong nhà có máy điều hoà không khí). Cầu
này nắm sát trung tâm mua sắm The Pavillion. Đi hết Sky Bridge Walk Way thì quý bạn sẽ gặp
Aquarium KLCC, có chứa khoảng 5000 loài cá miền nhiệt đới, nằm trong KL Convention Centre.
Từ đây quý bạn chỉ cần đi thêm vài trăm mét trong đường hầm để đến trung tâm mua sắm và ăn
uống KLCC Suria, lớn không kém gì the Pavillion, nằm ngay dưới The Petronas Twin Towers.
Jalan Alor chỉ cách khách sạn khoảng 800 mét là nơi quý bạn có thể tìm được những món ăn thuần
túy của Mã Lai (hawker stalls) và chợ đêm.
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Nếu quý bạn thích ăn chay thì có thể đi bộ vài phút đến Wood Bio Marché, 28 Jalan Bukit Bintang.
Hoặc xa hơn một tí quý bạn có thể ăn tại Blue Boy Vegetarian Food Centre, trên đường Jalan Tong
Shin, Golden Triangle, KL.
Từ khách sạn quý bạn chỉ cần băng qua đường là trạm Monorail. Quý bạn có thể đi Monorail ra
trạm xe lửa chính, KL Sentral. Nếu muốn mạo hiểm, quý bạn có thể lấy xe lửa để tham quan
những vùng lân cận với giá rất rẻ. China Town, nằm dọc theo đường Petailing street, cách khách
sạn 3 km. Tại đây có một nhà hàng chay, số 51 Jalan Petailing, KL.
Nói chung thành phố Kuala Lumpur rất sầm uất và có rất nhiều nơi để mua sắm và ăn uống.
Giới Thiệu về Genting Highlands - Du Ngoạn Ngày 26.09.2014:
Genting Highlands là một địa điểm du lịch nổi tiếng miền cao nguyên, cách xa thành phố Kuala
Lumpur khoảng 35 cây số. Trung tâm du lịch này tọa lạc trên đỉnh Gunung Ulu Kali, cách mặt
biển 1800 mét, gồm có nhiều khách sạn, casinos và khuôn viên giải trí (theme park) thuộc tiểu bang
Pahang.
Thời tiết ở Genting Highlands rất dễ chịu, ban ngày nhiệt độ trung bình khoảng 20 độ C đến 25 độ
C. Xe bus sẽ chở quý bạn từ khách sạn đến trạm xe cáp (skyway cable-car) tai thị trấn Gohtong
Jaya. Từ đây quý bạn sẽ ngồi xe cáp, Genting Skyway, để lên thẳng trên đỉnh núi. Genting
Skyway đựơc thành lập vào năm 1997, kéo dài 3.38 km. Đây là xe cáp dài nhất và nhanh nhất
trong vùng Đông Nam Châu Á. Sau khi xe cáp thả quý bạn trên đỉnh núi, quý bạn có thể vào xem
hoặc chơi games tại Casino. Nếu Casino không thích hợp với quý bạn thì quý bạn có thể viếng
thăm First World Plaza. Đây là trung tâm mua sắm tại Genting Resort và cũng là nơi có khuôn
viên giải trí trong nhà(indoor theme park) và First World Hotel.
First World Plaza có lối kiến trúc rất quyến rủ và đủ màu sắc. Tại đây quý bạn sẽ thấy họ treo
những bản sao (replicas) của những địa danh quốc tế nổi tiếng như tượng Nữ Thần Tự Do, tháp
Eiffel, Petronas Twin Towers. First World Plaza chia ra nhiều cánh(wings). Mỗi cánh mang tên
những nơi du lịch nổi tiếng trên thế giới với những phong cảnh như là Paris, Venice, Times Square
(New York), Champs-Elysées v.v… Ví dụ tại khu Venice, quý bạn sẽ thấy những chiếc thuyền
gondola giả chạy vòng quanh những con kinh nhỏ dọc theo cầu và đường tại Ý.
Ngoài ra quý bạn cũng có thể đi bộ vòng quanh đỉnh núi để thưởng thức không khí trong lành miền
cao nguyên. Buổi trưa quý bạn có thể ăn trưa (buffet) tự túc tại First World Café với giá tương đối
phải chăng.
Giới Thiệu về Tour Du Ngoạn Ngày 27.09.2014:
Vườn Bách Thảo Perdana, trước đây mang tên The Lake Gardens, nằm ngay trong thành phố Kuala
Lumpur. Vườn này đựơc thiết kế vào năm 1888, vòng quanh hồ nhân tạo, diện tích khoảng 227
mẫu và được dùng làm nơi giải trí cho dân địa phương.
Vườn này có rất nhiều cảnh đẹp và được chia ra thành nhiều khu vực (section) và những khu này
đều nằm sát với nhau. Nếu thì giờ cho phép quý bạn có thể viếng thăm khoảng 22 khu khác nhau,
ví dụ như khu vườn Heliconia, Plumerias, Zingiberales, Topiary v.v… Nếu quý bạn ưa chuộng cây
kiểng Bonsai thì khu Topiary sẽ là nơi trưng bày rất nhiều cây bonsai lâu đời.
Sát bên cạnh vườn Heliconia là thác nước và hồ cá. Vườn Bách Thảo cũng là nơi trồng khoảng 800
loại hoa lan khác nhau, đủ màu sắc từ Mã Lai và khắp nơi trên thế giới. Băng qua đường từ vườn
lan là Kuala Lumpur Bird Park. Tại đây quý bạn sẽ thấy khoảng 3000 loài chim trong một công
viên thật đẹp. Nơi đây có chương trình biểu diễn chim và cho chim ăn mỗi ngày.
Xe bus sẽ đón quý bạn vào khoảng 1 giờ trưa và sau đó sẽ đưa quý bạn đến Central Market Kuala
Lumpur. Central Market khởi đầu vào năm 1888 là một chợ bán đồ tươi, xây bởi Yap Ah Loy.
Năm 1980, chợ này đựơc dự tính dời đi nơi khác nhưng nhờ vào sự can thiệp của Hội Bảo Tồn Di
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Sản Mã Lai (Malaysian Heritage Society), nên chợ đựơc giữ nguyên vẹn và sau đó đựơc xem là
trung tâm văn hóa, nghệ thuật và thủ công nghệ của Mã Lai.
Ngày nay Central Market là nơi tập trung nhiều phòng triển lãm nghệ thuật của những nhà họa sĩ,
điêu khắc địa phương.
Năm 2011 Central Market lại mở thêm Kasturi Walk với nhiều quầy hàng nhỏ. Quý bạn có thể
mua đồ lưu niệm của Mã Lai như đồ gỗ, bánh sầu riêng, bánh thơm (pineapple tarts), nữ trang,
khăn quàng cổ v.v… Quý bạn cũng sẽ có dịp để mua trái cây miền nhiệt đới, uống nước mía, ăn
trưa tại những nhà hàng nằm trong lồng chợ.
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Phiếu Ghi Danh – V0
(xin điền mỗi người một phiếu)

ĐẠI HỘI VÔ VI QUỐC TẾ KỲ 33 “KHÔNG CÒN LƯU LUYẾN”
Hotel PARKROYAL, Kuala Lumpur, Malaysia
22.09.2014 – 28.09.2014
Họ / Tên (theo passport):
Ngày sanh (dd/mm/yyyy) :
Passport số :
Hết hạn ngày :
Địa chỉ :
Tiểu Bang:
Số vùng (Zip code) :
Email:
Điện thoại nhà:
Thuộc Thiền Đường / HAHVV :
Tên người thân (liên lạc trường hợp khẩn cấp):

Nam : [ ]
Quốc Tịch :

Nữ : [ ]

Thành Phố :
Quốc Gia:
Đ.T. di-động :
Điện thoại:

Ghi Danh Đại Hội (5 ngày 4 đêm tại Hotel PARKROYAL 22.09.2014 - 26.09.2014 cộng với 4 bữa ăn sáng,
3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối)
Lệ Phí Đại Hội cho 1 người

Phòng
Phòng 2 người

Người Lớn

550 USD

Phòng 1 người

Người Lớn

780 USD

Tối đa 1 Trẻ em dưới 12 t.
*Chung phòng với 2 người
lớn

200 USD

Tổng
Cộng

Thứ

Ghi Danh Đại Hội Và Du Ngoạn (7 ngày 6 đêm tại Hotel PARKROYAL 22.09.2014 - 28.09.2014 cộng với 6
bữa ăn sáng, 3 bữa ăn trưa và 3 bữa ăn tối)
Lệ Phí Đại Hội & Tours
cho 1 người

Phòng
Phòng 2 người

Người Lớn

750 USD

Phòng 1 người

Người Lớn

1100 USD

Tối đa 1 Trẻ em dưới 12 t.
*Chung phòng với 2 người
lớn

300 USD

Tổng Cộng

Thứ

*Trẻ em xin xem bản giá chi tiết trang sau

Chỗ ở trước và sau Đại Hội : Khách sạn PARKROYAL (giá phòng đã tính 16% thuế, bao gồm ăn sáng)
1 Đêm
mỗi người

Phòng 2 người
Phòng 1 người
Tối đa 1 Trẻ

Đêm

Đêm

Đêm

Đêm

19.09.2014

20.09.2014

21.09.2014

28.09.2014

Tổng Cộng

66 USD
125 USD
8 USD

Pháp Lý Vô Vi Khoa Học Huyền Bí Phật Pháp - Tuần Báo Phát Triển Điển Năng Trang 10/16

em dưới 12 t.
*Chung phòng
với 2 người lớn
Tổng Cộng Lệ Phí

Đóng lệ phí đợt 1 trước 15.03.2014
Đóng hết lệ phí trước 15.05.2014
Xin chọn loại
phòng

King Room (1 giường đôi
lớn)

Twin Bed Room (2 giường nhỏ)

Xin xếp chung với: Lưu ý: Bạn đạo ở cùng phòng phải chọn cùng một package ( đi tour hoặc
không đi tour).
1
1. Ghi Danh Đại Hội
¾ Lệ Phí Đại Hội Trẻ Em 12 tuổi trở xuống ở chung phòng 2 người lớn
Trẻ em trên 12 tuổi, tính giá người lớn.
Trẻ em 12 tuổi trở xuống ở chung với phòng 2 người lớn (tối đa 1 em) tính giá theo bản dưới đây.
2 người lớn tính theo giá tiền phòng 2 người.
Phòng
2 người lớn
1 trẻ em 4–12 t
2 người lớn
1 trẻ em dưới 4 t

Giá tiền/ Mỗi người lớn
550 USD

Giá tiền / Mỗi trẻ em

550 USD

Miễn Phí

200 USD

¾ Cách Đóng Lệ Phí
Chúng tôi xin đề nghị chương trình trả làm 2 lần để thuận tiện cho quý bạn nếu cần thiết.
Tuy nhiên, phiếu ghi danh chỉ có hiệu lực khi quý bạn đã trả hết lệ phí. Quý bạn cũng
có thể đóng trọn lệ phí trong một lần nếu thuận tiện.

Phòng
Phòng 2 người
Phòng 1 người

Người Lớn
Người Lớn
Trẻ em 4-12 t

Đợt 1 đóng trước
15.03.2014

Đợt 2 đóng hết trước
15.05.2014

200 USD
500 USD
100 USD

Phần còn lại
Phần còn lại
Phần còn lại

Hạn chót ghi danh và đóng lệ phí : 15.05.2014 (hoặc sớm hơn nếu hết chỗ)
Lệ phí sẽ không hoàn trả lại trong trường hợp quý bạn hủy bỏ sau ngày 15 tháng 5
năm 2014. Trong trường hợp quý bạn ghi danh trễ sau ngày 15.05.2014, chúng tôi
không bảo đảm còn chỗ và giữ được giá đặc biệt này.
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¾ Chương trình sơ lược
Ngày
22.09.2014

27.09.2014

Chương Trình Sơ Lược
Nhận Phòng sau 2 giờ chiều
Tối : Hướng dẫn tổng quát
Thiền chung
Khai mạc; Lễ Tưởng Niệm Đức Thầy;
Tu Học (sẽ có chi tiết sau).
Tối: Tu Học;
Thiền chung.
Tu Học (sẽ có chi tiết sau).
Tối: Tu Học;
Thiền chung.
Tu Học (sẽ có chi tiết sau).
Tối: Bế mạc Đại Hội và Văn Nghệ.
Thiền chung
Trả phòng trước 12 giờ trưa cho b/đ ra về
Bạn đạo ra về nếu không tham gia du ngoạn
Du Ngoạn Genting Highlands
Du Ngoạn trong KUL

28.09.2014

Trả phòng trước 12 giờ trưa

23.09.2014

24.09.2014
25.09.2014
26.09.2014

Bữa ăn

3 bữa ăn
Ăn sáng, trưa, chiều tại khách
sạn
3 bữa ăn
Ăn sáng, trưa, chiều tại khách
sạn
3 bữa ăn
Ăn sáng, trưa, chiều tại khách
sạn
Ăn sáng tại khách sạn
Ăn trưa, chiều tự túc
Trà đàm buối tối
Ăn sáng tại khách sạn
Ăn trưa, chiều tự túc
Trà đàm buối tối
Ăn sáng tại khách sạn

¾ Phiếu ghi danh và lệ phí đại hôi xin gửi về:
Tất cả lệ phí tham dự Đại Hội xin trả bằng US Dollars (USD)
Personal Check, Money Order, Bank Draft hay cashier’s check bằng USD xin đề tên:
VoVi DFW Friendship Association
tại Nam Cali
Xin ghi danh tại trụ sở Xây Dựng và liên lạc :
Trần Lệ Quyên (Tel: 714-414-2849 / Email: myquyen11@yahoo.com)
Lê Nguyễn Bạch Liên (Tel: 714-210-9601 / Email: lienle008@gmail.com)
Địa chỉ : Trụ Sở Xây Dựng Vô Vi
P.O. Box 2045, Westminster, CA 92683 / Tel. (Trụ Sở): (714) 891-0889
Bạn đạo tại Bắc Cali
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:
Thu Ton (Tel: (408) 937-1664 / Email : thuton@yahoo.com)
c/o Vo Vi Friendship Association of Northern California
P.O. Box 18304
San Jose, CA 95158- U.S.A.
Bạn đạo tại Mỹ (ngoài Cali), Canada
Xin gửi phiếu ghi danh và lệ phí về địa chỉ:
Mai Nguyen

PO BOX 406
OROVILLE- CA 95965- USA
Tel: (714) 598-7291

Email: huemai00@gmail.com
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Bạn
đạo

Bạn đạo tại Âu Châu (có thể đóng tiền Euro)
Xin đóng tiền và gửi phiếu ghi danh về địa chỉ:
Association VOVIFRANCE
C/o HUYNH
178, rue de l’Université,
75007 Paris, FRANCE
Tél : (0)1 45 50 29 12, Email : vovifrance@yahoo.fr

Ngân phiếu xin đề tên Association Vovifrance
Bạn đạo tại Úc Châu
Và Bạn đạo tại Á Châu (Việt Nam)
Chị Wan Thi Bích Liễu

39 Glenmore Street
Macleod, Victoria 3085, Australia
Email: ihsanlieu@tpg.com.au
Tel. 61 3 9432 2690
Tel. di động 61434144976
Bạn đạo tại Á Châu (Việt Nam)
Chị Trần Thị Ngọc Thủy
Tel. 0919260151 Email: truongchungthuy@gmail.com
2. Chuyển Vận
Xin xem phiếu chuyển vận.
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Phiếu Chuyển Vận
(xin gởi về Ban Ghi Danh trước ngày 1 tháng 7, 2014)

Đại Hội Vô Vi Quốc Tế Kỳ 33 “Không Còn Lưu Luyến”
Hotel PARKROYAL, Kuala Lumpur, Malaysia
Từ Phi trường Kuala Lumpur đến khách sạn di chuyển trung bình 1 tiếng đồng hồ xe hơi. Ban Tổ Chức có thuê
nhiều chiếc xe bus để đón quý bạn về khách sạn. Chuyến đầu tiên khởi hành lúc 8:30 sáng. Chuyến cuối cùng là 9
giờ tối. Quý bạn nào đến quá sớm hoặc quá khuya xin vui lòng đi tự túc bằng taxi. Nếu đuợc xin quý bạn đi từng
nhóm, trước nhất là vì vấn đề an ninh, sau là để tiện việc đưa đón.
Phi Trường Kuala Lumpur có 2 terminals : Kuala Lumpur International Airport (KLIA), và Low Cost Carrier
Terminal (LCCT). Xin quý bạn ghi rõ sẽ đến terminal nào.

Họ và Tên

Thành Phố

Quốc Gia

Trong trường hợp có đổi chuyến bay, xin quý bạn ghi những dữ kiện liên quan đến chuyến bay cuối và ghi rõ
đến terminal nào, tỉ dụ KLIA hay LCCT.
Giờ đến: Vì chuyến bus đầu tiên khởi hành 8:30 am, và chuyến cuối cùng là 9 pm, khi mua vé máy bay xin quý
bạn chọn chuyến bay đáp xuống phi trường Mã Lai trong khoảng thời gian từ 6 am đến 8 pm. Ngoài những giờ
trên xin quý bạn vui lòng đi tự túc bằng taxi.

Ngày

Giờ

Hãng Hàng Không

Số Chuyến Bay
(Chuyến bay cuối
cùng nếu bay
không trực tiếp)

Khởi Hành
Terminal
Từ Thành
KLIA hoặc
Phố
LCCT
(Thành phố
cuối cùng nếu
bay không
trực tiếp)

Đến
Đi

Lưu Ý: Ban Chuyển Vận chỉ đưa đón quý bạn vào những ngày sau đây vì nhân lực giới hạn:
Ngày đến 20, 21, và 22 tháng 09 năm 2014: Ban Chuyển Vận sẽ đón quý bạn từ phi trường KLIA hoặc
LCCT về khách sạn PARKROYAL Kuala Lumpur.
¾ Ngày về 26 tháng 09 năm 2014: Chúng tôi có tổ chức xe bus để đưa những bạn không đi tour sau Đại Hội
ra phi trường.
¾ Ngày về 28 tháng 09 năm 2014: Chúng tôi có tổ chức xe bus để đưa những bạn đi tours ngày 26 và 27
tháng 9 ra phi trường.
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GIớI THIệU Về CÁC CHUYếN BAY Từ NƯớC NGOÀI SANG MÃ LAI
Để giúp quý bạn đạo tham dự Đại Hội “Không Còn Lưu Luyến” 2014 tại Kuala Lumpur, Mã Lai, được dễ
dàng hơn, Ban Chuyển Vận xin đề nghị quý bạn nên chọn các chuyến bay và giờ bay như sau, theo sự
nghiên cứu của chúng tôi cho đến ngày hôm nay.
Lưu ý : Những chuyến bay này giá rẻ, đa số bay trực tiếp (hoặc 1 stop), và giờ bay ngắn. Giá vé khứ hồi
dưới đây chỉ để quý bạn so sánh thôi, và sẽ thay đổi vào thời điểm mà quý bạn mua. Quý bạn đạo khởi
hành từ các nước Âu Châu hoặc Mỹ Châu phải tính ngày khởi hành sớm hơn 1 ngày vì giờ giấc thay
đổi. Tỉ dụ khởi hành ngày 21.09.2014 thì 22.09.2014 mới đến nơi.
Các chuyến bay đề nghị dưới đây sẽ đến Kuala Lumpur (KUL) trong thời gian từ 6 giờ sáng đến 7 giờ 30
tối, và chúng tôi có thể tổ chức những chuyến xe bus để đưa đón bạn đạo thuận tiện hơn trong thời gian kể
trên trong các ngày 20, 21, và 22 tháng 9 năm 2014.
BẠN ĐẠO BAY TỪ ÂU CHÂU sang Kuala Lumpur (KUL) trong tháng 9/2014:
THÀNH PHỐ

HÀNG KHÔNG CHUYẾN BAY

KHỞI HÀNH

TRẠM NGỪNG

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ GIỜ BAY

VÉ KHỨ HỒI
(USD)

Paris (CDG)
Kuala Lumpur (KUL)

Air France
Air France

246
241

7:40 PM
11:10 PM

Non Stop
Non Stop

2:05 PM (+ 1 ngày)
6:10 AM (+ 1 ngày)

12h25m
13h

$956.50

Paris (CDG)
Kuala Lumpur (KUL)

Malaysia
Malaysia

21
20

12:00 PM
11:40 PM

Non Stop
Non Stop

6:25 AM (+ 1 ngày)
6:40 AM (+ 1 ngày)

12h25m
13h

$1,042.89

Frankfurt (FRA)
Kuala Lumpur (KUL)

Malaysia
Malaysia

5
6

12:30 PM
11:59 PM

Non Stop
Non Stop

6:25 AM (+ 1 ngày)
6:40 AM (+ 1 ngày)

11h55m
12h41m

$1,152.74

Frankfurt (FRA)
Kuala Lumpur (KUL)

Lufthansa
Lufthansa

782
783

9:35 PM
12:05 AM (29/9)

Non Stop
Non Stop

3:35 PM (+ 1 ngày)
6:40 AM

12h
12h35m

$1,204.60

Brussels (BRU)
Kuala Lumpur (KUL)

Lufthansa
Lufthansa

1019 và 782
7:05 PM
783 và 1006 12:05 AM (29/9)

Frankfurt
Frankfurt

3:35 PM (+ 1 ngày)
9:20 AM

14h30m
15h15m

$1,192.81

BẠN ĐẠO BAY TỪ MỸ CHÂU sang Kuala Lumpur (KUL):
TRẠM NGỪNG

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ GIỜ BAY

VÉ KHỨ HỒI
(USD)

1:35 AM
2:40 PM

Taipei
Taipei

1:30 PM (+ 1 ngày)
7:40 PM

20h55m
20h

$1,092.10

17 và 227
228 và 28

1:40 AM
3:20 PM

Taipei
Taipei

2:15 PM (+ 1 ngày)
8:10 PM

21h35m
19h50m

$1,127.10

Cathay Pacific
Cathay Pacific

873 và 1725
1724 và 872

1:00 AM
7:15 PM

Hongkong
Hongkong

12:25 PM (+ 1 ngày)
10:15 PM

20h25m
18h

$1,258.50

Los Angeles (LAX)
Kuala Lumpur (KUL)

Eva Air
Eva Air

15 và 227
228 và 16

1:55 AM
3:20 PM

Taipei
Taipei

2:15 PM (+ 1 ngày)
9:20 PM

21h20m
21h

$1,118.10

Los Angeles (LAX)
Kuala Lumpur (KUL)

China Southern
China Southern

328 và 349
350 và 327

11:50 PM
1:25 PM

Guangzhou
Guangzhou

12:25 PM (+ 2 ngày)
7:40 PM

21h35m
21h15m

$1,199.22

Houston (IAH)
Kuala Lumpur (KUL)

Eva Air
Eva Air

3007, 15 và 227
228, 16 và 3004

9:00 PM
3:20 PM

LAX, Taipei
Taipei, LAX

2:15 PM (+ 2 ngày)
4:58 AM (+ 1 ngày)

28h15m
26h38m

$1,496.60

THÀNH PHỐ

HÀNG KHÔNG

CHUYẾN BAY

San Francisco (SFO)
Kuala Lumpur (KUL)

China Airlines
China Airlines

3 và 721
722 và 4

San Francisco (SFO)
Kuala Lumpur (KUL)

Eva Air
Eva Air

San Francisco (SFO)
Kuala Lumpur (KUL)

KHỞI HÀNH

BẠN ĐẠO BAY TỪ CALGARY sang Kuala Lumpur (KUL):
Vì giá vé có thể chênh lệch từ $ 200 đến $ 322 mỗi người, nên xin quý bạn tự túc về hotel bằng taxi nếu
quý bạn chọn đến vào chuyến 1:10 khuya (1:10AM).
THÀNH PHỐ

HÀNG KHÔNG

CHUYẾN BAY

Calgary (YYC)
Kuala Lumpur (KUL)

Westjet
China Eastern

WS447, MU582, MU539
MU540, MU581, WS174

Calgary (YYC)
Kuala Lumpur (KUL)
Calgary (YYC)
Kuala Lumpur (KUL)

Westjet
WS131, CX889, CX1725
Cathay Pacific CX790, CX838, WS208
Air Canada/Eva Air AC229,BR9,BR227
Eva Air/Air Canada BR228,BR10,AC228

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ GIỜ BAY

VÉ KHỨ HỒI
(USD)

1:10 AM (+ 2 ngày)
1:50 PM

24h50m
25h40m

$1,107.48

11:00 PM Vancouver, Hongkong 12:25 PM (+ 2 ngày)
10:40 AM Hongkong, Vancouver
6:20 PM
9:15 PM Vancouver/Taipei 2:15 PM (+ 2 ngày)
3:20 PM Taipei/Vancouver
11:55 PM

23h25m
21h40m
27h
22h35m

KHỞI HÀNH

TRẠM NGỪNG

10:20 AM Vancouver, Shanghai
2:10 AM Shanghai, Vancouver

$1,429.30

$1,307.40

BẠN ĐẠO BAY TỪ MONTREAL sang Kuala Lumpur (KUL):
THÀNH PHỐ

HÀNG KHÔNG

CHUYẾN BAY

Montreal (YUL)
Kuala Lumpur (KUL)

Qatar
Qatar

QR 0764/QR 0844
QR 0851/QR 0763

KHỞI HÀNH
11:15 PM
3:30 AM

TRẠM NGỪNG

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ GIỜ BAY

VÉ KHỨ HỒI
(USD)

DOHA
DOHA

8:25 AM (+ 2 ngày)
2:30 PM

21h10m
23h

$1,415.40
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BẠN ĐẠO BAY TỪ VIỆT NAM sang Kuala Lumpur (KUL):
THÀNH PHỐ

HÀNG KHÔNG

CHUYẾN BAY

Ho Chi Minh (SGN)
Kuala Lumpur (KUL)

Air Asia
Air Asia

AK 521
AK 522

Ho Chi Minh (SGN)
Kuala Lumpur (KUL)

Malaysia
Malaysia

MH 0751
MH 0758

TRẠM NGỪNG

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ GIỜ BAY

VÉ KHỨ HỒI
(USD)

8:35 AM
2:55 PM

Non Stop
Non Stop

11:25 AM
3:50 PM

1h50m
1h55m

$199.00

11:00 AM
2:45 PM

Non Stop
Non Stop

1:55 PM
3:40 PM

1h55m
1h55m

$232.60

KHỞI HÀNH

Nếu quý bạn bay từ Việt Nam và hành lý dưới 10 ký thì có thể bay với Tiger Airways. Xin lưu ý: quý bạn
phải tự mang xách tay (carry-on) lên máy bay.
Ho Chi Minh (SGN)
Kuala Lumpur (KUL)

Tiger Airways
Tiger Airways

TR 2323/TR 2458
TR 2459/TR 2332

8:55 AM
4:15 PM

Singapore
Singapore

3:45 PM
8:25 PM

No check in
luggage

$102.78

BẠN ĐẠO BAY TỪ ÚC CHÂU sang Kuala Lumpur (KUL):
TRẠM NGỪNG

NGÀY GIỜ ĐẾN

SỐ GIỜ BAY

VÉ KHỨ HỒI
(AUD)

8:00 PM
3:30 PM

Melbourne
Melbourne

8:45 AM (+ 1 ngày)
8:10 AM (+ 1 ngày)

14h45m
14h40m

$772.79

MH 142
MH 143

7:25 AM
7:50 PM

Non Stop
Non Stop

2:15 PM
6:05 AM (+1 ngày)

8h50m
8h15m

$1,418.42

Air Asia
Air Asia

D7 223
D7 220

10:55 AM
10:00 AM

Non Stop
Non Stop

5:30 PM
8:05 PM

8h35m
8h05m

$490.00

Melbourne (MEL)
Kuala Lumpur (KUL)

Malaysian
Malaysian

MH 128
MH 129

12:05 AM
10:30 AM

Non Stop
Non Stop

6:40 AM
8:25 PM

8h35m
7h55m

$1,121.72

Melbourne (MEL)
Kuala Lumpur (KUL)

Air Asia
Air Asia

D7 215
D7 212

9:35 AM
1:40 PM

Non Stop
Non Stop

3:55 PM
11:30 PM

8h20m
7h50m

$574.00

Adelaide (ADL)
Kuala Lumpur (KUL)

Air Asia
Air Asia

D7 247
D7 246

10:00 AM
11:55 PM

Non Stop
Non Stop

4:20 PM
8:45 AM (+ 1 ngày)

8h20m
7h50m

$389.00

Adelaide (ADL)
Kuala Lumpur (KUL)

Malaysian
Malaysian

MH 136
MH 139

9:00 AM
10:20 PM

Non Stop
Non Stop

3:15 PM
7:00 AM (+ 1 ngày)

7h45m
7h10m

$1,457.51

Perth (PER)
Kuala Lumpur (KUL)

Malaysian
Malaysian

MH 126
MH 125

1:25 AM
9:30 AM

Non Stop
Non Stop

7:05 AM
3:00 PM

5h40m
5h30m

$1,276.44

Perth (PER)
Kuala Lumpur (KUL)

Air Asia
Air Asia

D7 237
D7 236

6:50 AM
12:05 AM (29/9)

Non Stop
Non Stop

12:30 PM
5:35 AM (29/9)

THÀNH PHỐ

HÀNG KHÔNG

CHUYẾN BAY

Sydney (SYD)
Kuala Lumpur (KUL)

Emirates
Emirates

EK 5487/EK 0409
EK 0408/EK 5406

Sydney (SYD)
Kuala Lumpur (KUL)

Malaysian
Malaysian

Sydney (SYD)
Kuala Lumpur (KUL)

KHỞI HÀNH

$300.00

Trên đây là giá sale của công ty Air Asia bằng Úc kim.
Xin lưu ý : Nếu quý bạn tìm được những chuyến bay ngoài khoảng thời gian 6 giờ sáng đến 7 giờ 30 tối
với giá rẻ hơn, đường bay ngắn hơn, và thời giờ thuận tiện hơn, xin quý bạn vui lòng đi tự túc bằng
taxi. Để tránh trường hợp bị tài xế taxi tính giá quá mắc hoặc lái xe đưa quý bạn đi vòng vòng, xin quý
bạn mua Taxi coupons ngay tại phi trường. Chi tiết về cách thức mua TAXI COUPONS sẽ ghi rõ trong
cẩm nang Đại Hội.
Phi trường Kuala Lumpur cách trung tâm thành phố khoảng 65 km. Các hãng máy bay bán giá rẻ sau
đây sẽ đến LCCT Terminal (Low Cost Carrier Terminal): Air Asia, Tiger Airways, Cebu Pacific Air,
Firefly. Khi đến LCCT thì quý bạn phải đi bộ khoảng 200 mét từ phi cơ vô Terminal. Ngoài ra các hãng
máy bay này sẽ tính tiền hành lý riêng và quý bạn sẽ phải trả tiền hành lý phụ trội. Tất cả những hãng khác
đều đến Terminal KLIA có nhiều tiện nghi hơn, và quý bạn không phải đi bộ ngoài trời.
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