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Kính thưa quý vị, 
Kính thưa quý đạo hữu, 

Lịch Khánh Anh Tân Mão gồm 2 thứ : Lịch Tử vi và lịch Treo tường. 

Như mọi năm, lịch Treo tường Khánh Anh kéo dài qua khỏi tết dương lịch. 
và chấm dứt vào ngày Tết Nguyên Đán âm lịch. 

Năm nay T ết Nguyên Đán Giáp Ng ọ nhằm vào ngày ch ủ nhật 31/01/2014. 
 

Giá tiền kể cả cước phí bưu điện gởi tận nhà : 

- Gởi đến tận nhà trong nước Pháp ..........................................................  Tử vi 22 À Treo tường 15 À 

- Gởi bằng máy bay đi Âu Châu ................................................................  Tử vi 26 À Treo tường 18 À 

- Gởi bằng máy bay đi ngoài Âu Châu .....................................................  Tử vi 27 À Treo tường 19 À 

Bưu phi ếu, chi phi ếu hay money order xin đề chùa Khánh Anh 

* Quý vị ở Pháp xin gởi bằng Chèque Euro hay tiền mặt Euro . Quý vị ở các xứ Âu Châu (ngoài Pháp) xin gởi bằng tiền 
mặt của xứ mình đang ở xin đừng gởi check Euro. Nếu có thể được, xin trả thẳng vào trương mục La Poste (Bưu Điện) của chùa 
Khánh Anh tại Pháp hay qua ngân hàng Deutsche bank (Đức, xem trong bản tin). 

* Quý vị ở Mỹ, Á hay Úc châu xin gởi Check (chi phiếu) hoặc Money Order bằng Đô-la Mỹ hay tiền mặt của xứ mình đang 
ở. Xin đừng gởi Check hay Money Order trả bằng Euro sẽ bị nhà băng trừ lệ phí ngân hàng nặng hơn phân nửa tiền mua 1 
cuốn lịch. (Hiện nay, tháng 10/13 một Mỹ kim đổi được 0,75 Euro). 

Xin chân thành cảm tạ quý vị đã ủng hộ lịch Khánh Anh trong nhiều năm qua. 

Xin gởi l ịch bằng bưu điện 

 Mua lịch   Xin nhà chùa gởi đến địa chỉ của chúng tôi dưới đây : 
Địa chỉ :  .................................................................................................  

 ................................................................................................................   L ịch Tử vi  ....................... 
 ...................................................................................................... quyển 

 ................................................................................................................  L ịch Treo tường  ............. 
 ...................................................................................................... quyển 

Tặng lịch   Xin nhà chùa gởi đến địa chỉ của người thân chúng tôi dưới đây : 
Địa chỉ :  .................................................................................................  

 ................................................................................................................   L ịch Tử vi  ....................... 
 ...................................................................................................... quyển 

 ................................................................................................................  L ịch Treo tường  ............. 
 ...................................................................................................... quyển 

* Xin nhớ ghi do Ông (Bà, Cô hay Ông Bà) :  .............................................................................................   tặng. 
* Xin gởi kèm theo đây số tiền là :  ...........................................................................................................  

 

 

 


