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Thư ngỏ gửi Quý khách hàng
Nguyễn Gia Travel được xây dựng với đội ngũ cán bộ nhân viên nhiệt tình, năng động, giàu kinh nghiệm với
phong cách phục vụ chuyên nghiệp và nhiều tâm huyết về chuyên ngành du lịch. Chúng tôi luôn đồng hành
cùng Quý khách trên con đường “Khám phá bản sắc văn hóa con người Việt”, trải nghiệm về các thắng cảnh
trên khắp non sông đất nước với tất cả niềm đam mê sáng tạo và tâm huyết của những người yêu nghề mong
muốn mang tới Quý khách hàng những trải nghiệm khó quên.
Là nhà tổ chức chuyên nghiệp các chương trình du lịch trọn gói, ngoài những địa điểm đã được ấn định,
Nguyễn Gia Travel còn thiết kế các chuyến đi riêng theo yêu cầu khách hàng, tạo ra chương trình độc đáo
và riêng biệt. Chúng tôi cung cấp nhiều loại hình du lịch khác nhau như: Tour du lịch tự do, trọn gói, nghỉ
ngơi, mạo hiểm, tour trăng mật, tour riêng cho gia đình, du lịch kết hợp thăm thân hoặc kết hợp kinh doanh,
hội nghị, hội thảo và sự kiện… Chúng tôi luôn luôn lắng nghe và hành động vì khách hàng.
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Phương châm hoạt động
Với phương châm “Sự hài lòng và tin tưởng của Quý khách chính là khởi nguồn cho sự phát triển thịnh
vượng của chúng tôi”, cùng với đội ngũ nhân viên giàu kinh nghiệm & nhiệt tình. Nguyễn Gia Travel đã và
đang nỗ lực hết mình để đem đến cho Quý khách dịch vụ chất lượng ổn định, đa dạng và niềm tin cho
khách hàng trong từng chuyến đi. Đến với Nguyễn Gia Travel, Quý khách luôn luôn đạt được những dịch
vụ, lợi ích & niềm vui vượt hơn cả sự mong đợi!
Với thế mạnh là nhà cung ứng dịch vụ tốt & đa dạng, Nguyễn Gia Travel không ngừng đổi mới và nâng cao
chất lượng dịch vụ để có thể phục vụ Quý khách hàng một cách tốt nhất, cũng như có thể cạnh tranh trên
thị trường trong nước và quốc tế trong quá trình hội nhập. Nguyễn Gia Travel đang ngày càng phát triển và
có chỗ đứng trong lòng du khách trong và ngoài nước.
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Tổ chức tour du lịch trọn gói
Trong một xã hội không ngừng vận động và phát triển, đời sống vật chất và tinh thần ngày càng được nâng
cao thì du lịch, nghỉ dưỡng càng trở thành một phần không thể tách rời của cuộc sống hiện đại. Những
chuyến đi là món quà tuyệt vời để chăm sóc tinh thần cho chính mình, gia đình và củng cố mối quan hệ
đồng nghiệp của bạn. Chúng tôi cam đoan mang lại những cảm xúc tuyệt vời, khó quên nhất tới mỗi Quý
khách hàng. Với Nguyễn Gia Travel, nụ cười hài lòng của Quý khách là niềm vui trọn vẹn của chúng tôi.
Không chỉ dừng lại ở những dịch vụ du lịch đơn thuần, Nguyễn Gia Travel mong muốn mang lại cho khách
hàng của mình những dịch vụ chuyên biệt cho từng mục đích cụ thể:
• Thiết kế tour du lịch, nghỉ dưỡng trong nước với chất lượng phục vụ chu đáo & nhiệt tình.
• Tổ chức chương trình team building, gala dinner dành cho doanh nghiệp và Quý đoàn có nhu cầu.
• Phối hợp cùng nhà trường tổ chức chương trình du lịch học đường thường niên.
• Tiên phong trong lĩnh vực tổ chức Du lịch kết nối - Connect tour cho cá nhân & đoàn thể.
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Cho thuê xe du lịch
Cho thuê xe ô tô con, xe du lịch, xe phục vụ
cưới hỏi…các loại xe từ 4–47 chỗ đời mới đáp
ứng tốt nhất mọi nhu cầu của Quý khách.

Đặt vé máy bay
Hệ thống booking & xác nhận qua e-mail sẽ
giúp Quý khách hàng tiết kiệm thời gian và chi
phí hơn. Thật tiện lợi và đơn giản.

Đặt phòng khách sạn, resort
Dịch vụ đặt phòng khách sạn, resort trên toàn
quốc. Chỉ cần gửi thông tin, chúng tôi sẽ liên hệ
lại với Quý khách để xác nhận.

Tổ chức hội thảo, sự kiện
Dịch vụ tổ chức sự kiện uy tin, chuyên nghiệp.
Luôn đi đầu trong ý tưởng sáng tạo, luôn hướng
đến thành công của khách hàng.
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Thư mời hợp tác kinh doanh
Nguyễn Gia Travel xin chân thành cảm ơn Quý khách hàng trên toàn quốc đã và đang tín nhiệm hợp tác
với chúng tôi trong suốt thời gian vừa qua.
Nhằm đáp ứng nhu cầu mở rộng thị trường kinh doanh phục vụ du khách và mong muốn không ngừng đổi
mới nâng cao chất lượng nhằm mang đến sự hài lòng cho khách hàng, mở rộng, phát triển kinh doanh và
phát huy thế mạnh của các bên. Nguyễn Gia Travel trân trọng gửi lời mời hợp tác tới quý đối tác đang có
cùng mối quan tâm.
Với các dịch vụ hợp tác gồm:
• Kinh doanh dịch vụ Khách sạn, resort;
• Kinh doanh dịch vụ xe vận chuyển khách du lịch;
• Kinh doanh dịch vụ Nhà hàng ăn uống, giải khát;
• Kinh doanh Land tour miền Trung, miền Nam;
• Kinh doanh dịch vụ bán hàng Bách hóa – Lưu niệm; • và các nhà cung ứng dịch vụ khác trên toàn quốc.
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HỒ SƠ NĂNG LỰC
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Nhân lực
Với thế mạnh là nhà cung ứng dịch vụ tốt & đa dạng, Nguyễn Gia Travel không ngừng đổi mới và nâng cao
chất lượng dịch vụ để có thể phục vụ Quý khách hàng một cách tốt nhất, cũng như có thể cạnh tranh trên
thị trường trong nước và quốc tế trong quá trình hội nhập. Cùng đội ngũ hơn 50 nhân viên giàu chuyên
môn, nhiệt tình, Nguyễn Gia Travel đã và đang từng bước khẳng định vị trí của mình trong lòng khách hàng
và đối tác trên con đường Khám phá bản sắc Việt.
Điểm cộng
• Đội ngũ hướng dẫn viên trẻ, nhiệt tình, thông thạo tuyến điểm du lịch & hết mình vì khách hàng.
• Dịch vụ đa dạng, phương thức thanh toán linh động đáp ứng mọi nhu cầu của khách hàng.
• Mạng lưới đối tác dịch vụ trải rộng khắp 63 tỉnh thành đảm bảo chất lượng dịch vụ luôn luôn ổn định.
• Là đối tác tin cậy của các công ty, doanh nghiệp lớn cũng như các đơn vị hành chính, tổ chức giáo dục.
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Tầm nhìn & Sứ mệnh
• Trở thành một trong những công ty cung cấp dịch vụ du lịch hàng đầu Việt Nam.
• Luôn sáng tạo và không ngừng đổi mới dịch vụ nhằm đem lại sự lựa chọn tối đa cho khách hàng.
• Mang đến những dịch vụ hoàn thiện nhất cho khách hàng.
• Sự hài lòng của khách hàng chính là sứ mệnh của chúng tôi.
• Định hướng phát triển dựa trên chất lượng dịch vụ và sự hài lòng của khách hàng.
• Tiên phong trong việc nắm bắt và phục vụ nhu cầu của khách hàng.
• Duy trì và phát huy nền tảng văn hóa lâu đời đậm đà bản sắc dân tộc.
• Quảng bá hình ảnh, tinh hoa truyền thống và bản sắc dân tộc Việt.
• Luôn hợp tác trên cơ sở tôn trọng, lâu dài, chia sẻ, giúp đỡ khó khăn và cùng hưởng lợi từ dịch vụ.
• Phát triển theo xu hướng hội nhập, bền vững, hiệu quả doanh nghiệp gắn với các giá trị văn hóa bản địa
và lợi ích cộng đồng.
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THÔNG TIN LIÊN HỆ

CÔNG TY TNHH TMTH VÀ DU LỊCH NGUYỄN GIA

Concord E1, Khu đô thị Ciputra, Tây Hồ, Hà Nội
Thôn V Tân Dân, Yên Lộc, Ý Yên, Nam Định
[T]: (84-4) 6672.1010 - 6672.9191| [F]: (84-4) 3363.1919
Hotline: 0904900622 - 0988548148
Email: info@nguyengiatravel.com
Website: www.nguyengiatravel.com
Fanpage: www.fb.com/nguyengiatravel
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