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SẢN PHẨM DỊCH VỤ CHUYÊN NGHIỆP 

    -  Du lịch Mỹ: Tổ chức tham quan du lịch kết hợp thăm thân nhân MỖI THÁNG 4 ĐOÀN,
khảo sát du học, tư vấn định cư; du lịch kết hợp tham dự hội chợ - triển lãm quốc tế tại các
thành phố lớn của nước Mỹ.
    -   Du lịch nước ngoài: Thiết kế và tổ chức các tour du lịch Châu Âu, Châu Úc, Nhật Bản,
Hàn Quốc… khởi hành hàng tháng; tour Trung Quốc, Hồng Kông, Đài Loan, Đông Nam Á…
khởi hành hàng tuần.
    -  Du lịch trong nước: Tour Đà Lạt, Nha Trang, Phan Thiết, Phú Quốc, miền Trung, miền
Bắc… được tổ chức hàng tuần cho khách lẻ hoặc thiết kế tour đoàn riêng biệt theo yêu cầu của
khách.
    -   Dịch vụ đón tiễn ở sân bay
    -  Dịch vụ vé máy bay - visa

ĐẶC ĐIỂM

    -   Là công ty du lịch CHUYÊN TOUR MỸ duy nhất tại Việt Nam khởi hành tour Mỹ đều đặn
4 ĐOÀN/THÁNG,chắc chắn và không đổi suốt 05 năm nay.
    -   Áp dụng hệ thống quản lý chất lượng – dịch vụ theo tiêu chuẩn Nhật Bản (AOTS): tất cả
khách sạn, nhà hàng, HDV, xe vận chuyển… trước khi phục vụ khách hàng đều được thẩm
định – đánh giá – xếp loại và chọn lọc phù hợp nhất với từng đối tượng khách.
    -   Hướng dẫn viên được đào tạo theo tiêu chuẩn của Dự án phát triển nguồn nhân lực du
lịch do Châu Âu tài trợ và huấn luyện (Tour Guiding Trainer – chứng chỉ năm 2007)

CÁC GIẢI THƯỞNG

    -   “Topten Thương hiệu Việt yêu thích nhất” và “Thương hiệu vàng” do UBND
TPHCM, Sở DL TPHCM và báo Sài Gòn Giải Phóng trao tặng trong 5 năm liền (từ năm 2005
đến năm 2010)
    -   Giải thưởng "Mạng du lịch đặt tour trực tuyến tốt nhất năm 2010" do bạn đọc báo Sài
Gòn Giải Phóng bình chọn
    -   Giải thưởng “Dịch vụ tốt nhất năm 2010” do người tiêu dùng bình chọn qua cuộc điều
tra do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức.
    -   Danh hiệu “Top 4 Dịch vụ Lữ hành nước ngoài được hài lòng 2009” do người tiêu
dùng bình chọn qua cuộc điều tra do báo Sài Gòn Tiếp Thị tổ chức
    -  “Thương hiệu Chuyên tour Mỹ” do Báo Sài Gòn Giải Phóng bình chọn trong bốn năm
2006 – 2007 – 2008 - 2009
    -  “Cúp vàng Thương hiệu Việt hội nhập WTO” do Liên hiệp các hội khoa học và kỹ thuật
Việt Nam trao tặng năm 2007.
    -  “Doanh nghiệp lữ hành được hài lòng” do độc giả báo Sài Gòn Tiếp Thị bình chọn
trong hai năm liền 2004 – 2005.
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