Thông Báo Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp”
Kính thưa toàn thể quý bạn đạo,
Trước thềm năm mới Ban Tổ Chức(BTC) Đại Hội “Du Hành Đạo Pháp” xin chân
thành tri ân Bề Trên, Đức Tổ Sư và Đức Thầy đã ân độ cho toàn thể quý bạn đạo và Đại
Hội “Du Hành Đạo Pháp 2018” được tổ chức tại Miến Điện, thành công viên mãn. BTC
xin kính chúc toàn thể quý bạn đạo một năm mới, thân tâm thường lạc, vạn sự kiết tường.
Được sự tín nhiệm và ưu ái bầu chọn của bạn đạo, Ban Tổ Chức(BTC) Đại Hội “Du
Hành Đạo Pháp” đã nghiên cứu rất kỹ về thời gian, địa điểm và giá tiền cho Đại Hội năm
nay và xin được tường trình cùng với tất cả quý bạn đạo như sau:
1. Bạn đạo đã bầu chọn Pattaya Thailand là nơi tổ chức Đại Hội “ Du Hành Đạo Pháp
2019 ”.
2. Theo sự bầu chọn, BTC đã nghiên cứu và khảo sát thị trường để tìm ra những khách
sạn có thể hội tụ đủ tất cả những điều kiện, để có thể tổ chức một chương trình Đại
Hội Vô Vi quốc tế hằng năm.
3. Căn cứ theo một số tiêu chuẩn chung được quy định, BTC đã tìm ra được khách sạn
có thể đáp ứng cho nhu cầu tổ chức một chương trình Đại Hội cho 6 ngày 5 đêm với
giá tiền trọn gói dưới $400 USD cho bạn đạo VN.
4. Sau đây là địa điểm tổ chức Đại Hội năm 2019:
• Địa điểm tổ chức: Khách sạn 4 sao Cholchan Pattaya Beach Resort, với sức
chứa của 591 khách.
• Khách sạn hướng nhìn ra biển và có bãi biển riêng.
• Thời gian tổ chức từ ngày 21 đến ngày 26 tháng 9 năm 2019 (6 ngày 5 đêm).
• Giá tiền dự trù trọn gói cho bạn đạo trong nước, chưa tính vé máy bay, là $395
USD.
• Bạn đạo nước ngoài là $450 USD.
Vài hình ảnh về Cholchan Pattaya Beach Resort
19 Moo 1, Tambon Nagluea, Amphur Banglamung,
Pattaya, Chonburi 20150, Thailand
http://cholchan-resort.allpattayahotels.com/

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 2019”.
Hy vọng bạn đạo khắp mọi nơi sẽ ghi danh tham dự, tiếp tục phát triển Đại Hội “Du Hành
Đạo Pháp” Vô Vi hằng năm trong tinh thần dân chủ, bất vụ lợi.
Chi tiết và phiếu ghi danh sẽ được gởi ra khi BTC có đầy đủ chi tiết.
Mọi ý kiến xin thư về: voviduhanhdaophap@gmail.com
Thành thật cảm ơn sự lưu ý của tất cả quý bạn đạo.

Kính thư,
BTC Đại Hội Du Hành Đạo Pháp
voviduhanhdaophap@gmail.com

Danh Sách Bạn Đạo Phát Tâm Ấn Tống
Kinh Sách, Đặc San Vô Vi.
1. K.H. Nguyen
2. Nguyễn Thị Hường
3. Dương Thị Cẩm

Canada
Oregon
Oregon

1,000.00 USD
200.00 USD
500.00 USD

Mọi phát tâm đóng góp liên hệ đến việc ấn tống xin vui lòng liên lạc về email :
kinhsachvovi@gmail.com

Phát Tâm Ấn Tống Xin Điền:
• Tên Họ : ……………..……………..……………..……………...
• Địa chỉ : ……………..……………..……………..………………
• Email :……………………………………………………………..
• Điện thoại :………………………………………………………...
• Phát tâm số tiền : ……………..USD, CAD, EUR, AUD, Đồng
• Check money order xin đề: VoVi Friendship Association of New York
Và gởi về địa chỉ:
VoVi New York
118 Pheasant Cir.
Brentwood, NY 11717

Kính thư,

Ban Kinh Sách

