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Về chúng tôi
• Viantravel thành viên của tập đoàn VIDOGROUP với 
hơn 30 năm hoạt động trong ngành du lịch. Viantravel tự 
tin mang đến cho khách hàng các dịch vụ du lịch trong 
và ngoài nước qua các sản phẩm du lịch đặc sắc uy tín 
và chất lượng. 
• Viantravel đồng thời cung cấp các sản phẩm du lịch 
thiết kế riêng theo các yêu cầu để khách hàng có thể tự 
do trải nghiệm tốt nhất cho các kỳ nghỉ của mình. 
• Ngoài các dịch vụ du lịch trọn gói, Viantravel cung cấp 
cho Quý khách các dịch vụ đặt khách sạn, nhà hàng, vé 
máy bay, tổ chức các sự kiện, hội họp, tiệc cưới. 
• Viantravel với đội ngũ nhân viên luôn luôn nỗ lực và 
không ngừng học hỏi, trao dồi để dịch vụ ngày càng tốt 
hơn nữa và mang giá trị đến với Quý khách hàng và 
khẳng định giá trị thương hiệu của mình trên thị trường 
trong nước và quốc tế. 

1. VIDOTOUR : Lữ hành quốc tế Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Myanmar, Thái Lan

2. VIANTOUR : Lữ hành quốc tế Việt Nam, Lào, Cam-pu chia, Myanmar

3. ASIA VIETNAM : Lữ hành quốc tế, chuyên về thị trường Pháp đến Việt Nam

4. VIANTRAVEL : Lữ hành nội địa và outbound

5. VIDOMEDIA : Thiết kế, quảng cáo, tổ chức sự kiện

6. VIDOTRANS : Công ty vận chuyển

7. ĐẠI LÝ VÉ VIỆT AN : Đại lý vé máy bay

10. INDOCHINE HANOI : Nhà hàng Việt

11. INDOCHINE SAIGON : Nhà hàng Việt

12. COCHINCHINE PHU QUOC: Nhà hàng Việt

13. LE TONKIN HANOI : Nhà hàng Việt

9. LY CLUB SAIGON : Nhà hàng cao cấp Âu Á

8. LY CLUB HANOI : Nhà hàng cao cấp Âu Á
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Văn phòng Viantravel
Trụ sở: 145B Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Hồ Chí Minh

Hotline: 0929 767 299 - Văn Phòng: (028)  3930 9999

MYANMAR

LAOS

VIETNAM

MALAYSIA

SINGAPORE

Bagan

Yangon

ChiangMai

Luang Prabang

Vientiane

Hanoi

Bangkok

Phnom Penh

Kuala Lumpur

Siem Reap

Danang

Ho Chi Minh City
Phu Quoc Island

Hue

THAILAND

Văn phòng chi 
nhánh & Văn 
phòng đ diện
1. TP. HỒ CHÍ MINH

2. HÀ NỘI

3. HUẾ

4. ĐÀ NẴNG

5. PHAN THIẾT

6. PHÚ QUỐC
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7. PHNOM PENH 

8. SIEM REAP

9. VIENTIANE



Triết lý 
kinh doanh
• Chúng tôi tin rằng sự hài lòng của khách hàng sẽ mang 
lại sự thành công cho công ty của chúng tôi.
• Chúng tôi xác định nhân viên của chúng tôi là nhân tố 
chính cho sự thành công của chúng tôi
• Chúng tôi cam kết hoạt động để phát triển cùng với sự 
phát triển của địa phương và cộng đồng
• Chúng tôi đặc biệt quan tâm việc bảo vệ và bảo tồn 
môi trường tự nhiên và thiên nhiên.

UY TÍN - Là yếu tố để tạo niềm tin đối với khách hàng.
CHUYÊN NGHIỆP - Hiểu rõ điều khách hàng muốn và 
mang dịch vụ tối ưu nhất đến khách hàng.
TẬN TÂM - Luôn luôn lắng nghe và nỗ lực để đáp ứng 
mọi nhu cầu của Quý khách.
HÀI LÒNG - của khách hàng là thành công của Viantrav-
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Các sản phẩm 
du lịch
1. CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH CƠ BẢN
2. CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TRONG NƯỚC/ NGOÀI NƯỚC
3. CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH NGHỈ DƯỠNG BIỂN
4. CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH ẨM THỰC TRUYỀN THỐNG 
5. CHƯƠNG TRÌNH GOLF KẾT HỢP DU LỊCH ẨM THỰC
6. CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH TÂM LINH

7. YOGA THIỀN/ TÂM LÝ TRỊ LIỆU/ SỨC KHOẺ
8. HỘI NGHỊ/ MICE
9. GẶP GỠ/ GIAO LƯU VỚI THẦN TƯỢNG
10. CHƯƠNG TRÌNH KHẢO SÁT BẤT ĐỘNG SẢN
11. CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH GHÉP ĐOÀN
12. CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH ĐẶC BIỆT/ GLAMPING



Du Lịch Nghỉ Dưỡng 
Tại Hệ Thống 
Khách Sạn ÊMM

Du Lịch Nghỉ Dưỡng 
Tại Hệ Thống 
Khách Sạn Victoria

Chương Trình Khuyến 
Mãi Mùa Lễ Hội Nghỉ 
Dưỡng Tại Vinpearl 
Resort Nha Trang

1.Tour 
Free & Easy Voucher Du Lịch 

Nghỉ Dưỡng Trên Du 
Thuyền Paradise 
Grand 5* Vịnh Lan Hạ 
2N1D
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https://www.viantravel.com/hotel/voucher-nghi-duong-tai-he-thong-flc-3n2d 

https://www.viantravel.com/hotel/voucher-du-lich-nghi-duong-tai-he-thong-khach-san-emm-2n1d 

https://www.viantravel.com/hotel/vinpearl-resort-spa-nha-trang-bay-1

https://www.viantravel.com/hotel/voucher-nghi-duong-tai-he-thong-khach-san-victoria-2n1d

https://www.viantravel.com/hotel/voucher-nghi-duong-du-thuyen-paradise-grand-lan-ha-2n1d?adults=1&room=1 

Gói Nghỉ Dưỡng 
Siêu Tiết Kiệm Tại 
Hệ Thống FLC 
3N2D



2. TOUR 
CLASSIC

Rất nhiều điểm tham quan đã trở thành biểu 
tượng du lịch mới của du lịch Việt Nam trong 
thời gian qua. Nếu bạn gặp khó khăn không 
biết bắt đầu từ đâu, hãy để Vian Travel phục vụ 
các bạn và lên kế hoạch cho chuyến đi phù 
hợp với nhu cầu của bạn. Chúng tôi tự hào đã 
tổ chức những tour đặc sắc cho cho ca sĩ 
Tùng Dương, hay gia đình hoa hậu Hà Kiều 
Anh.

Hà Giang - Mã Pì Lèng 
- Mèo Vạc -Lũng Cú 
- Đồng Văn
Thời gian: 03 Ngày 02 đêm
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
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Ruộng Bậc Thang - Bát 
Xát -Y Tý - Sapa
Thời gian: 03 Ngày 02 đêm
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Hoàng Su Phì 
- Ruộng BậcThang 
Mùa Lúa Chín
Thời gian: 03 Ngày 02 đêm
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

https://www.viantravel.com/tour/mb-003-ruong-bac-thang-bat-xat-y-ty-sapa

https://www.viantravel.com/tour/mb-004-hoang-su-phi-ruong-bac-thang-mua-lua-chin

https://www.viantravel.com/tour/mb-002-ha-giang-ma-pi-leng-meo-vac-lung-cu-dong-van
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Hà Nội - Bái Đính
- Tràng An - Hạ Long - Yên Tử
Thời gian: 04 Ngày 03 đêm
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

Hà Nội - Hải Hậu - Phát Diệm 
- Tràng An - Bái Đính
Thời gian: 02 Ngày 01 đêm,
Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

Đền Hùng - Nghĩa Lộ - Tú Lệ 
- Mù Cang Chải- Yên Bái - Sapa 
- Điện Biên - Sơn La - Lai Châu
Thời Gian: 06 ngày 05 đêm
Khởi Hành: Thứ 3 Hàng Tuần

https://www.viantravel.com/tour/mb-006-ha-noi-hai-hau-nam-dinh-trang-an-bai-dinh

https://www.viantravel.com/tour/mb-001-ha-noi-trang-an-bai-dinh-ha-long-yen-tu

https://www.viantravel.com/tour/mb-005-den-hung-nghia-lo-tu-le-mu-cang-chai-yen-bai-sapa-dien-bien-son-la-lai-chau

Morning Sunlight Bridge by Kent Nguyen

Sapa by soldier

Suoi Yen by TranTienTrung
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Đà Nẵng-Bà Nà
- Cầu Vàng - Biển Mỹ Khê  - Hội An
Thời Gian: 03 Ngày 02 Đêm
Khởi Hành: Thứ 6 Hàng Tuần

Đà Nẵng-Hội An
-Trà Quế - Cù Lao Chàm 
- Mỹ Khê
Thời Gian: 04 Ngày 03 Đêm
Khởi Hành: Thứ 5 Hàng Tuần

Buôn Ma Thuột - Pleiku
Thời Gian: 04 Ngày 03 Đêm
Khởi Hành: Thứ 5 Hàng Tuần

Nha Trang - Galina Lake 
-Iresort - Đảo Khỉ
- Organik Farm
Thời gian: 03 Ngày 03 đêm
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

https://www.viantravel.com/tour/mt-009-da-nang-hoi-an-lang-rau-tra-que-cu-lao-cham-my-khe

https://www.viantravel.com/tour/mt-011-hue-dam-lap-an-cau-vang-hoi-an-da-nang

https://www.viantravel.com/tour/mn-004-nha-trang-galina-lake-iresort-dao-khi-organik-farm

https://www.viantravel.com/tour/mn-007-buon-ma-thuot-pleiku

https://www.viantravel.com/tour/mt-010-da-nang-ba-na-cau-vang-bien-my-khe-hoi-an

Đầm Lập An - Cầu Vàng
- Hội An - Đà Nẵng
Thời gian: 03 Ngày 02 đêm
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần



Gành Đá Dĩa
- Ghềnh Ráng - Eo Gió
Thời Gian: 03 Ngày 02 Đêm
Khởi Hành: Thứ 6 Hàng Tuần

Quy Nhơn - Kỳ Co
Thời gian: 03 Ngày 02 đêm
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần
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Mũi Né - Lâu Đài Rượu Vang 
- Làng Chài - Orgaik Farm
Thời gian: 02 Ngày 01 đêm
Khởi hành: Thứ 7 hàng tuần

Bảo Lộc - Madagui 
- Đắk Nông- Hồ Tà Đùng
Thời gian: 03 Ngày 02 đêm
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Đà Lạt
Thời gian: 03 Ngày 03 đêm
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

https://www.viantravel.com/tour/mn-001-ganh-da-dia-ghenh-rang-eo-gio

https://www.viantravel.com/tour/mn-002-quy-nhon-ky-co

https://www.viantravel.com/tour/mn-003-mui-ne-lau-dai-ruou-vang-lang-chai-organik-farm

https://www.viantravel.com/tour/mn-006-bao-loc-madagui-dak-nong-ho-ta-dung

https://www.viantravel.com/tour/mn-005-da-lat-check-in



Sa Đéc - Vĩnh Long 
- KDL Út Trinh
Thời Gian: 02 Ngày 01 Đêm
Khởi Hành: Thứ 7 Hàng Tuần

Châu Đốc - Rừng Tràm Trà Sư 
- Victoria Núi Sam Lodge
Thời Gian: 02 Ngày 01 Đêm
Khởi Hành: Thứ 6 Hàng Tuần

Châu Đốc - Rừng Tràm 
Trà Sư - Hà Tiên
- Rạch Giá - Cần Thơ
Thời gian: 04 Ngày 03 đêm
Khởi hành: Thứ 5 hàng tuần

Tiền Giang - Cần Thơ 
- Sóc Trăng - Bạc Liêu
- Cà Mau - Đất Mũi
Thời Gian: 04 Ngày 03 Đêm
Khởi Hành: Thứ 5 Hàng Tuần
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https://www.viantravel.com/tour/mn-008-chau-doc-rung-tram-tra-su-ha-tien-rach-gia-can-tho

https://www.viantravel.com/tour/mn-012-bac-lieu-nha-tho-cha-diep-dat-mui-ca-mau-can-tho

https://www.viantravel.com/tour/mn-013-film-truong-mekong-my-tho-thoi-son-ben-tre

https://www.viantravel.com/tour/mn-009-sa-dec-vinh-long-kdl-ut-trinh

https://www.viantravel.com/tour/mn-010-chau-doc-rung-tram-tra-su-victoria-nui-sam-lodge

https://www.viantravel.com/tour/mn-011-cai-be-can-tho-soc-trang-bac-lieu-ca-mau-dat-mui

Film Trường Mekong
Mỹ Tho - Thới Sơn - Bến Tre
Thời gian: 01 Ngày
Khởi hành: Chủ nhật hàng tuần

Bạc Liêu 
- Nhà Thờ Cha Diệp 
- Đất Mũi - Cà Mau - Cần Thơ
Thời Gian: 03 Ngày 02 Đêm
Khởi Hành: Thứ 6 Hàng Tuần

Cai Rang floating market in early morning, Vietnam
 by Dmytro Gilitukha
 



Khám Phá 
Đảo Ngọc Phú Quốc
Thời gian: 03 Ngày 02 đêm

3. TOUR 
BIỂN ĐẢO
Các bãi biển ở Việt Nam ngày càng trở nên phổ 
biến cho khách du lịch trong nước, từ bãi biển 
Trần Phú Nha Trang nhộn nhịp dành cho những 
du khách muốn ở trung tâm và khám phá mọi 
hoạt động vui chơi giải trí đến đảo Phú Quốc xa 
xôi nơi phổ biến đối với những du khách có nhu 
cầu nghỉ dưỡng và các hoạt động thể thảo ngoài 
trời.
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https://www.viantravel.com/tour/mn-023-long-son-ho-tram

https://www.viantravel.com/tour/mn-014-binh-ba-dao-tom-hum

https://www.viantravel.com/tour/mn-039-ho-chi-minh-phu-quoc-ho-chi-minh

Long Sơn 
- Hồ Tràm
Thời gian: 02 Ngày 01 đêm

Bình Ba 
- Đảo Tôm Hùm
Thời gian: 02 Ngày 02 đêm
Khởi hành: Thứ 6 hàng 



Qui Nhơn - Tây Sơn
 - Đảo Hòn Khô - Eo Gió 
- Tịnh Xá Ngọc Hòa
Thời gian: 03 Ngày 02 đêm
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Phú Quốc - 
Ngắm Hoàng Hôn
Thời gian: 03 Ngày 02 đêm
Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

Phan Thiết 
- Đảo Phú Quý
Thời gian: 03 Ngày 02 đêm

Côn Đảo 
- Thiên Đường Biển
Thời gian: 03 Ngày 02 đêm

Khởi hành: Thứ 6 hàng tuần

https://www.viantravel.com/tour/mn-016-phu-quoc-ngam-hoang-hon

https://www.viantravel.com/tour/mn-025-phan-thiet-dao-phu-quy

https://www.viantravel.com/tour/mn-015-con-dao-thien-duong-bien

https://www.viantravel.com/tour/mn-024-qui-nhon-tay-son-dao-hon-kho-eo-gio-tinh-xa-ngoc-hoa



Tinh Hoa Bắc Bộ
Thời gian: (4 ngày / 3 đêm)

Khám Phá Ẩm Thực 
Dân Tộc Miền Bắc
Thời gian: 05 Ngày 04 đêm

Ẩm Thực Hà Thành
Thời gian: Trưa, tối, ½ ngày

Ẩm Thực Hà Nội 
Cùng Với Vespa Cổ
Thời gian: Sáng, ½ ngày

Ẩm Thực Hà Nội 
Cùng Với Chef  Rice 
Quân Nguyễn
Thời gian: Trưa, tối, ½ ngày

4. TOUR 
ẨM THỰC
Với lợi thế sở hữu hệ thống nhà hàng nổi tiếng 
trên khắp cả nước nên Vian Travel cũng có thể 
cung cấp các chương trình TOUR ẨM THỰC cho 
quý khách. Vian Travel có các chương trình 
chuyên về ẩm thực như trải nghiệm ẩm thực 
đường phố nơi quý khách có thể tản bộ len lõi vào 
các khu ẩm thực, hoặc thưởng thức các món ăn 
đặc sản từng vùng miền hay tận hưởng các món 
ăn được sắp đặt trong những không gian sang 
trọng tại các nhà hàng đẳng cấp (fine dining) 
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https://www.viantravel.com/tour/mb-023-tinh-hoa-bac-bo

https://www.viantravel.com/tour/mb-022-kham-pha-am-thuc-dan-toc-mien-bac

https://www.viantravel.com/tour/mb-021-am-thuc-ha-thanh-12-ngay

https://www.viantravel.com/tour/mb-024-am-thuc-ha-noi-cung-voi-vespa-co

https://www.viantravel.com/tour/mb-025-am-thuc-ha-noi-cung-voi-chef-rice-quan-nguyen



Khám Phá 
Ẩm Thực Nam Bộ
Thời gian: 05 Ngày 04 đêm

Ẩm Thực Đường 
Phố Sài Gòn
Chợ Campuchia
Hồ Thị Kỷ
Thời gian: Chiều, ½ ngày

Ẩm Thực Đường 
Phố Sài Gòn
Chợ Vườn Chuối
Thời gian: Chiều, ½ ngày

Ẩm Thực Sài Gòn 
Về Đêm Trên 
Xe Vespa Cổ
Thời gian: Tối, ½ ngày

Trải Nghiệm 
Ẩm Thực Miền Trung
Thời gian: 04 Ngày 03 đêm
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https://www.viantravel.com/tour/mt-012-trai-nghiem-am-thuc-mien-trung

https://www.viantravel.com/tour/mn-027-am-thuc-duong-pho-sai-gon-cho-campuchia-ho-thi-ky

https://www.viantravel.com/tour/mn-026-kham-pha-am-thuc-nam-bo

https://www.viantravel.com/tour/mn-028-am-thuc-duong-pho-sai-gon-cho-vuon-chuoi

https://www.viantravel.com/tour/mn-029-am-thuc-sai-gon-ve-dem-tren-xe-vespa-co



Miền Bắc

SÂN GOLF
 TAM ĐẢO
Sân golf được thiết kế bởi IMG –
tập đoàn quản lý về lĩnh vực thể
thao hàng đầu thế giới. Sân Golf
với những suối, hồ và thác nước,
các bẫy cát được đặt ở những vị
trí chiến lược sẽ đem đến sự thách
thức đầy thú vị cho những người
chơi golf.

SÂN GOLF 
ĐẠI LẢI
Sân Golf vô địch 18 hố được thiết kế
và xây dựng bởi Peter Wadell và công
ty Linkshape Australia. Với vị trí nằm ở
chân dãy núi Ngọc Thanh, bên cạnh là
hồ Đải Lải thơ mộng, cách trung tâm
Hà Nội chưa đầy 40km, Dai Lai Star
Golf & Country Club là một điểm đến
lý tưởng cho các golfers và du khách.

SÂN GOLF 
FLC HẠ LONG BAY
Là một trong những sân Golf sở hữu 
tầm view đẹp nhất tại Việt Nam. Với vị 
trí trên đồi cao, tầm nhìn ôm trọn toàn 
bộ khung cảnh tuyệt đẹp của Vịnh Hạ 
Long – di sản thiên nhiên thế giới. 
Hướng tầm mắt ra xa hơn một chút có 
thể bao quát thành phố Hạ Long với 
những biểu tượng của thành phố như 
cầu Bãi Cháy, Bảo Tàng Hạ Long, vòng 
quay Mặt Trời. Sân golf được xây 
dựng theo tiêu chuẩn quốc tế 18 lỗ, 
thiết kế sân golf bởi nhà thiết kế tài ba, 
có nhiều kinh nghiệm thiết kế sân golf 
trên đồi Schmidt – Curley Design 
Company. 14

5. TOUR 
GOLF
Việt Nam được đánh giá là nước có môn thể thao 
golf phát triển nhanh nhất thế giới. Các sân golf ở 
Việt Nam hiện nay cũng mang đến cho các golfer 
nghiệp dư và chuyên nghiệp nhiều trải nghiệm tại 
các sân golf nổi tiếng như Hà Nội, Hải Dương, 
Thành phố Hồ Chí Minh, Nha Trang, Hồ Tràm, Hội 
An, Đà Lạt, Phan Thiết ... Vian Travel trong nhiều 
nằm qua đã có những hoạt động liên quan đến 
Golf như: 
• Tổ chức và sắp xếp các dịch vụ golf. 
• Hỗ trợ tổ chức các giải golf nội bộ/ chăm sóc 
khách hàng... 

https://www.viantravel.com/tour/mb-027-choi-gofl-tai-cac-khu-vuc-dep-nhat-mien-bac  



Miền Trung Miền Nam
THE BLUFFS
 HỒ TRÀM
Được thiết kế bởi tay golf huyền thoại
Greg Norman có 18 hố, trải dài theo 
bờ biển. Với diện tích 2.300 m2 cùng 
lợi thế thiên nhiên tuyệt đẹp, giữ 
nguyên địa thế của các cồn cát tự 
nhiên, địa hình quanh co, độ dốc thay 
đổi rõ, trong đó điểm cao nhất của 
sân cao hơn mặt nước biển 50m, thỏa 
mãn cảm giác thách thức đối đầu của 
các golf thủ, thích hợp tổ chức các 
giải đấu chuyên nghiệp.

VIETNAM GOLF
& COUNTRY CLUB
Được chia làm 2 sân Tây và Đông, mỗi
khu 18 lỗ. Tổng diện tích sân rộng 300
ha với 36 lỗ và 72 gậy tiêu chuẩn, 
được xem là CLB golf nhà nghề hàng 
đầu ở Việt Nam. Với một màu xanh 
mát dịu bao trùm nhờ thiết kế rừng 
cây và hồ nước trong vắt, Vietnam 
Golf & Country Club thích hợp cho 
những chuyến chơi golf cuối tuần của 
những tín đồ của môn thể thao thú vị 
này.

LONG THÀNH 
GOLF CLUB
Được thiết kế bởi ông Ron Fream 
- người sáng lập công ty kiến trúc 
Golfplan- Fream & Dale Golf 
Course Architecture,với hơn 35 
năm kinh nghiệm trong ngành 
thiết kế, xây dựng và duy trì các 
sân golf trên toàn thế giới. Sân 
Golf Long Thành được bình chọn 
là sân đẹp nhất, tốt nhất ở Việt 
Nam và là một trong những sân 
golf đẹp của Châu Á. 

BÀ NÀ HILLS 
GOLF CLUB
Được thiết kế bởi Luke Donald và quản 
lý bởi IMG, Ba Na Hills Golf Club là một 
cơ sở đẳng cấp thế giới nằm ở chân đồi 
Bà Nà nổi tiếng trên bờ biển miền Trung 
của Việt Nam, cách trung tâm thành 
phố Đà Nẵng 25 phút. Bà Nà Hills Golf 
Club cũng được trao giải “Sân gôn tốt 
nhất Châu Á” tại World Golf Awards 
2018.

LAGUNA LĂNG CÔ 
GOLF
Tọa lạc ngay trung tâm khu nghỉ
dưỡng phức hợp Laguna Lăng Cô
là Câu lạc bộ Gôn Laguna Golf Lăng
Cô với sân gôn 18 lỗ, 71 gậy do Ngài
Nick Faldo thiết kế. Sân golf này sẽ
mang đến những trải nghiệm chơi
golf tuyệt vời cho các tuyển thủ nhà
nghề lẫn người chơi nghiệp dư.

VINPEARL GOLF 
NAM HỘI AN
Là sân gôn 18 hố, tiêu chuẩn Par
72 với chiều dài 7125 yards và nằm
trong tổng diện tích 200 ha. Những
hố golf đa dạng với sự sắp xếp rất
khéo léo giữa các hố ngắn và dài xen
kẽ nhau mang lại nhiều thách thức
cho người chơi ở mọi cấp độ. 
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https://www.viantravel.com/tour/mt-013-choi-gofl-tai-cac-khu-vuc-dep-nhat-mien-trung

https://www.viantravel.com/tour/mn-030-choi-gofl-tai-cac-khu-vuc-dep-nhat-mien-nam



Duyên Hải 
Nam 
Trung Bộ

DIAMOND BAY 
RESORT & GOLF
Tiêu chuẩn quốc tế 18 lỗ, đã được Andy Dye thiết 
kế hài hòa và vận dụng tối đa những ưu đãi từ thiên
nhiên. Sân golf Diamond Bay được bao bọc bởi núi 
và biển sẽ dẫn bạn đi từ những bụi rậm, rừng cây, 
bẫy cát, những fairway xanh mướt. 

VINPEARL 
NHA TRANG GOLF CLUB
Được nhà tư vấn thiết kế IMG (Mỹ) gửi gắm toàn 
bộ tâm huyết kiến tạo một công trình đẳng cấp 
như một tuyệt phẩm nghệ thuật độc đáo. Với lợi 
thế tọa lạc trên đảo Hòn Tre xinh đẹp, Vinpearl Golf 
Club trở thành sân golf 18 lỗ trên đảo đầu tiên tại
Việt Nam đạt chuẩn quốc tế cùng đội ngũ nhân 
viên, huấn luyện viên chuyên nghiệp.

Cao Nguyên

THE DÀLAT 
AT 1200
Sân golf Đà Lạt 1200 nằm cách Sân
bay Liên Khương (Đà Lạt) 15 phút
di chuyển bằng ôtô. Sân golf này là
thành quả của sự kết hợp giữa Peter
Rousseau và Kyi Hla Han, đạt chuẩn
sân golf vô địch 18 lỗ với tổng số
gậy chuẩn là 73, nguyên tắc thiết kế
sân golf dựa trên sự hài hòa với môi
trường thiên nhiên xung quanh. 

DALAT 
GOLF CLUB
Dalat Golf Club: luôn tự hào về lịch sử
hình thành và phát triển lâu đời của
nó, trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm của 
lịch sử đất nước, mỗi lỗ golf trong hệ thống 
18 lỗ là kết quả của quá trình sáng tạo bởi 
nhiều thế hệ. Ban đầu, sân golf được thiết kế 
bởi một kiến trúc sư người Pháp, sau đó nơi 
này được Vua Bảo Đại (vị vua cuối cùng của 
triều đại phong kiến Việt Nam) sử dụng để 
chơi golf trong những năm 1920.

SAM TUYỀN LÂM
GOLF CLUB
SAM Tuyền Lâm Golf Club: Nằm
trong thung lũng thuộc khu du lịch
quốc gia hồ Tuyền Lâm - Đà Lạt thơ
mộng, nằm cách trung tâm thành
phố Đà Lạt 15 km về phía Nam và
cách sân bay Liên Khương 15 km
về phía Bắc, hệ thống giao thông
kết nối thuận tiện. Sân golf Sacom
Tuyền Lâm là sân golf 18 lỗ được
thiết kế và xây dựng theo tiêu chuẩn
quốc tế bởi Công ty Ekistics, Canada
từ tháng 8/2008. 
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KN CAM RANH 
GOLF LINKS
Tọa lạc tại Bãi Dài, Thành phố Cam
Ranh - bán đảo xinh đẹp được thiên
nhiên ban tặng bờ cát trắng trải dài
thênh thang liền kề mặt biển xanh
biếc. Nằm trong dự án KN Paradise,
tuyệt tác KN Golf Links 27 hố được
bao quanh bởi hệ thống khách sạn
sang trọng, khu biệt thự, thương mại
đẳng cấp sẵn sàng phục vụ, mang
lại những trải nghiệm xứng tầm cho
mọi golf thủ. 

https://www.viantravel.com/tour/mn-031-choi-goft-tai-khu-vuc-duyen-hai-nam-trung-bo

https://www.viantravel.com/tour/mn-032-choi-gofl-tai-cao-nguyen-da-lat



6. TOUR  
TÂM LINH
Một loại hình du lịch đã có từ nhiều năm nhưng mấy 
năm gần đây mới thực sự được quan tâm đúng mức 
và rất đáng được luận bàn đó là du lịch tâm linh.
Bản chất của du lịch tâm linh là hướng thiện. Tham 
gia du lịch tâm linh là để có cơ hội thực hành và 
sống trong môi trường của cầu nguyện và chiêm 
bái, thực tập việc tu tập và thư giãn, chăm sóc thân 
và tâm, tạo niềm tin và tìm nơi nương tựa, hành trì 
các lễ nghi và nạp năng lượng cho chính mình cho 
chuyến hành trình dài trong cả cuộc đời này. Những 
chuyến đi nhiều khi mang lại những kết quả kỳ diệu 
cho khách hành hương mà không ai tin được. Ngoài 
ra các TOUR TÂM LINH còn đưa quý khách đến các 
địa điểm hành hương nổi tiếng trên toàn quốc 
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Nếu khổ đau không đến kịp bây giờ thì hạnh 

phúc cũng sẽ tình cờ như mọi ngày lặng lẽ ra 

đi. Thói quen mau nhàm chán và cách sống vội 

khiến quý vị lướt qua bao điều kiện hạnh phúc 

mỗi ngày mà không hay, cứ cho rằng phải có 

thêm thì mới đủ. Quý vị quên mất rằng một 

tâm hồn trong sáng, biết dừng lại để thưởng 

thức mới là gia tài vô giá. Và nhân loại dường 

như cũng bị cuốn vào dòng nhận thức đó, cố 

gắng bảo vệ sự an toàn của mình bằng cách 

tích trữ thêm. May là đất trời đã gửi thông điệp 

kịp lúc để nhắc loài người bước chậm lại và 

nhìn về cách sống của mình

“...

 ...”



Hà Nội - Tam Đảo 
- Chùa Hương 
- Bái Đính - Yên Tử 
- Hạ Long - Sóc Sơn
Thời gian: 07 Ngày 06 đêm

Đà Nẵng - Hội An
- Huế-Trúc Lâm
- Thiên Mụ
-Điện Hòn Chén
Thời gian: 04 Ngày 03 đêm

Bà Thiên Hậu - Bà Đen
Thời gian: 02 Ngày 01 đêm

Côn Đảo Tâm Linh
Thời gian: 02 Ngày 01 đêm
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Chùa Tp.HCM - Bình Dương
Thời gian: 01 Ngày

https://www.viantravel.com/tour/mb-029-hanh-trinh-tam-linh-ha-noi-tam-dao-chua-huong-bai-dinh-yen-tu-ha-long-soc-son https://www.viantravel.com/tour/mt-014-hanh-trinh-tam-linh-da-nang-hoi-an-hue-truc-lam-thien-mu-dien-hon-chen

https://www.viantravel.com/tour/mn-033-hanh-trinh-tam-linh-chua-ba-thien-hau-nui-ba-den

https://www.viantravel.com/tour/mn-035-hanh-trinh-tam-linh-con-dao-linh-thieng

https://www.viantravel.com/tour/mn-034-hanh-trinh-tam-linh-tphcm-binh-duong



Đã bao lần ta giật mình nhìn thấy 
tuổi xuân của mình đang lững lờ 
trôi qua, nên lòng cứ dặn lòng sẽ 
cố gắng quay trở về chăm sóc lại 
tâm hồn để sống hài hòa và sâu 
sắc hơn. Và cũng chừng ấy lần ta 
đã lỗi hẹn. Ta không chiến thắng 
nổi cảm xúc yêu thích tiện nghi vật 
chất và sự ngưỡng mộ của kẻ 
khác, nên ta đã tiêu phí không biết 
bao nhiêu thời gian và năng lực  ...”

“...

Việc giữ tinh thần lạc quan trong 
những thời điểm khó khăn là điều 
quan trọng vì nó có thể tiếp thêm 
sức mạnh cho ta để chống chọi và 
vượt qua cơn giông bão. Bắt đầu 
một ngày mới bằng nụ cười tươi 
tắn trên môi sẽ đem tới cho ta 
nhiều an lạc và sức sống...”  ...”

“...
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Cuộc sống hiện nay có quá nhiều áp lực, căng thẳng, 
Vian Travel có những chương trình TOUR YOGA 
THIỀN & TÂM LÝ TRỊ LIỆU 
• Hướng dẫn thực hành Yoga thiền để tịnh tâm, duy 

trì trạng thái cân bằng. 
• Tổ chức các buổi chia sẻ về khái niệm tình yêu và 

hạnh phúc cũng như cách làm chủ bản thân. 
• Các buổi chia sẻ được tổ chức tại các khu nghỉ 

dưỡng hàng đầu tại Việt Nam với khung cảnh núi 
biển, kết hợp với nghỉ dưỡng trị liệu sức khoẻ. 

7. TOUR 
YOGA THIỀN
 SỨC KHỎE

https://www.viantravel.com/tour/yo-001-yoga-thien-suc-khoe-tam-ly-tri-lieu



8. TOUR 
HỘI NGHỊ
MICE
Du lịch MICE (viết tắt của Meeting Incentive Confer-
ence Event) là loại hình du lịch kết hợp hội nghị, hội 
thảo, triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch khen 
thưởng của các công ty cho nhân viên hoặc đối tác. 
Du lịch MICE đem đến nhiều lợi ích hơn so với hoạt 
động du lịch thông thường. Đây là dịp để các thành 
viên trong đoàn được tham quan, nghỉ dưỡng, đồng 
thời sẽ góp phần thúc đẩy tinh thần gắn bó, đoàn 
kết giữa các cá nhân với nhau và với cả tập thể. 
Vian Travel trong nhiều năm qua là đối tác thường 
xuyên của các doanh nghiệp và tổng công ty.  
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https://www.viantravel.com/tour/mice-001-team-building

Tour Hội Nghị 
MICE
Thời gian: 02 Ngày 01 đêm

https://www.viantravel.com/tour/mice-002-hoi-nghi-mice-2-ngay

Tour Hội Nghị 
MICE
Thời gian: 03 Ngày 02 đêm

https://www.viantravel.com/tour/mice-003-hoi-nghi-mice-3-ngay

Teambuilding 
Thời gian: 03 Ngày 02 đêm
• Bãi Biển • Chạy Trạm Đơn Giản
• Giải Mật Thư Đơn Giản • Đua Xe F1



9. TOUR 
GẶP GỠ 
GIAO LƯU
VỚI THẦN 
TƯỢNG
Hãy để chúng tôi hiện thực hoá giấc mơ của Quý 
vị chỉ vớimột cú điện thoại!“Tùy theo yêu cầu, 
thời gian, địa điểm cụ thể Vian Travel sẽ design 
buổi giao lưu gặp gỡ theo ý bạn mong muốn.

“…Quý vị từng mơ ước một lần
trong đời được tận mắt nhìn
thấy thần tượng hay người
mình ngưỡng mộ, xin được
chữ ký hay xa xỉ hơn là được
chạm tay vào “idol” của mình? ...”

“...
Các lĩnh vực:
Âm Nhạc: Ca Sĩ, Nhạc Sĩ, Nhạc Công.

Hội Họa: Họa Sĩ, Nhà Sưu Tập Tranh.

Sân Khấu Điện Ảnh: Diễn Viên, Đạo Diễn, 

Nhà Sản Xuất Phim

Văn Hóa Lịch Sử: Nhà Khảo Cổ, Nhà Văn, Nhà Thơ, 

Nhà Nghiên Cứu, Nhà Báo, Kỷ Lục Gia…

Kinh Tế: CEO, Doanh Nhân, Start-Up…

Khoa Học: Nhà Toán Học, Vật Lý, Kỹ Sư…

Thể Thao: Vận Động Viên, Huấn Luyện Viên

Ẩm Thực: Đầu Bếp, Chuyên Gia…
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- Times Garden (Vĩnh Yên)
- Vinhomes Symphony (Long Biên)
- Vinhomes Green Villas (Nam Từ Liêm)
- Westlake Luxury Apartment
- Le Grand Jardin (Long Biên)- Vinhomes 
Smart City (Nam Từ Liêm)

- Vinhomes Ocean Park (Gia Lâm)
- Vinhomes West Point (Nam Từ Liêm)
- Vinhomes Green Bay (Nam Từ Liêm)
- Vinhomes Skylake (Cầu Giấy)
- Vinhomes Metropolis (Ba Đình)
- Vinhomes Gardenia (Nam Từ Liêm)
- Vinhomes Thăng Long (Hoài Đức)
- Vinhomes Nguyễn Chí Thanh (Cầu Giấy)

10. TOUR 
KHẢO SÁT 
BẤT 
ĐỘNG SẢN
Thời gian qua thị trường bất động sản đã chứng kiến 
nhiều biến động: Nguồn cung thấp do quỹ đất ở khu vực 
trung tâm Hà Nội ngày càng cạn kiệt, thủ tục pháp lý bị 
trì hoãn. Bước sang 2021, thị trường đang dần trở lại bất 
chấp dịch Covid19. Nó đã mang lại làn sóng mới và 
nhiều cơ hội cho các nhà đầu tư muốn tìm kiếm các dự 
án có thể sinh lời tốt và chủ đầu tư uy tín.
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https://www.viantravel.com/tour/mb-028-khao-sat-bat-dong-san-mien-bac

Dự Án 
Miền Bắc



- 1st Quantum Thừa Thiên Huế
- Apec Mandala Wyndham
- 6 Miles Coast Resort Lăng Cô
- Bạch Mã Hill spring Resort
- FPT City Đà Nẵng
- Soleil
- Monarchy
- Golden Hill
- Bách Đạt Riverside
- Gami Eco Charm
- The Sunrise Bay ( Hải Châu)

- The Manhattan Vinhomes Grand Park (Q9)
- Saigon Penisula (Q7)
- Jamona Home Resort Thủ Đức
- Nhà xã hội Palm Marina (Q9)
- Royal Vạn Phúc (Thủ Đức)
- The Metropole Thủ Thiêm
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https://www.viantravel.com/tour/mt-015-khao-sat-bat-dong-san-mien-trung

https://www.viantravel.com/tour/mn-036-khao-sat-bat-dong-san-mien-nam

Dự Án 
Miền Nam

Dự Án 
Miền Trung



Vian Travel cũng tổ chức loại hình tour là tour SIC 
ghép đoàn bao gồm du lịch trong nước và du lịch 
nước ngoài. SIC là cụm từ viết tắt tiếng Anh của 
Seat in coach (SIC) là hành trình du lịch mở dành 
cho tất cả mọi người cùng tham gia nhưng được sắp 
xếp và tổ chức hoàn hảo. Hành trình SIC sẽ đem 
đến cho bạn một chuyến du lịch mới lạ, đa văn hóa 
và độc đáo hoàn toàn khác biệt với những tour du 
lịch truyền thống. Một điểm thu hút lượng khách 
tham gia loại hình tour này là do chi phí rẻ hơn rất 
nhiều so với những tour thiết kế riêng. 

Đà Lạt Check In
Thời gian: 03 Ngày 03 đêm

Rạch Giá
-Quần Đảo Nam Du
Thời gian: 02 Ngày 02 đêm

Sa Đéc - Vĩnh Long
Thời gian: 02 Ngày 01 đêm
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11. TOUR 
SIC GHÉP 
ĐOÀN

https://www.viantravel.com/tour/mn-005-da-lat-check-in

https://www.viantravel.com/tour/mn-040-rach-gia-quan-dao-nam-du

https://www.viantravel.com/tour/mn-041-ho-chi-minh-sa-dec-vinh-long



Đà Nẵng-Sơn Trà-Bà Nà/
ThầnTài-Cù Lao Chàm/
Rừng Dừa Bảy Mẫu-Hội An
Thời gian: 03 Ngày 02 đêm
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Đà Nẵng - Bà Nà 
- Hội An - Huế 
- Động Thiên Đường/
Phong Nha
Thời gian: 04 Ngày 03 đêm

Hà Nội - Bái Đính 
- Tràng An
- Hạ Long - Yên Tử
Thời Gian: 03 Ngày 02 Đêm

Hồ Chí Minh 
- Hà Nội - Sapa 
- Hà Nội - Hồ Chí Minh 
Thời gian: 04 Ngày 03 đêm

https://www.viantravel.com/tour/mt-002-da-nang-ba-na-hoi-an-hue-dong-thien-duong-dong-phong-nha

https://www.viantravel.com/tour/mb-030-ho-chi-minh-ha-noi-bai-dinh-trang-an-ha-long-yen-tu

https://www.viantravel.com/tour/mb-031-ho-chi-minh-ha-noi-sapa-ha-noi-ho-chi-minh

https://www.viantravel.com/tour/mt-006-da-nang-son-tra-ba-nathan-tai-cu-lao-chamrung-dua-bay-mau-hoi-an
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16.30 Đón khách, đưa đến bến 
cảng. Lên du thuyền yacht hạng 
sang, bắt đầu chuyến du ngoạn 
trên sông Sài Gòn. Thưởng thức 
cocktail và canape do đầu bếp Ly 
Club đảm nhận. Trong không khí 
trong lành, ánh sáng của hoàng 
hôn, với tiếng hát của ca sĩ nổi 
tiếng, rượu ngon…tất cả sẽ là
khoảnh khắc đáng nhớ của bạn.

Chúng tôi tái hiện lại không gian một chầu ca trù với các cô đầu 
hát, tiếp rượu, tiếp trà, tiếp thuốc phiện “fake” cho khách trong 
vai “quan viên”. Kế đến là thưởng thức khúc hát văn nổi tiếng 
“Cô Đôi Thượng Ngàn” để quý vị cùng “tấu lạy Cô”. Cuối cùng, 
bước ra khỏi không gian huyền ảo, quý vị lại sắm vai một công 
tử sang chảnh để tưởng thưởng cho mình bữa tiệc thịnh soạn 
trong nhà hàng Fine dining 5 sao của chúng tôi.

Đến với Caviar Party, Vian Travel 
mời quý khách trải nghiệm phong 
cách ẩm thực đỉnh cao, độc đáo và 
tinh tế của giới quý tộc phương Tây 
ngay tại Việt Nam khi thưởng thức 
món trứng cá đen, Caviar, nổi tiếng 
quý hiếm và đắt đỏ của thế giới 
một cách tươi nguyên, tinh tế và 
hoàn mỹ nhất ngay tại bàn tiệc. 
Quý khách sẽ được tận mắt chứng 
kiến con cá Tầm còn sống được xử 
lý; mổ lấy trứng và chế biến ngay 
tại bàn.

12. TOUR 
ĐẶC BIỆT

“Dân Chơi” Hà Thành
& Tiệc Fine Dining  (4 Tiếng)

Saigon By Night Caviar Party

Trong nhiều năm qua Vian Travel đã thiết kế 
và tổ chức những chương trình TOUR ĐẶC 
BIỆT từ thưởng thức Cocktail ngắm hoàng 
hôn trên du thuyền trên sông Sài Gòn, sau 
đó dùng bữa tối ở nhà hàng sang trọng và 
dạo phố về đêm trên xe cổ với cognac và 
cigar đến tiệc mổ trứng cá tầm sang trọng 
và có thể tổ chức tại nhà riêng, nhà hàng 
sang trọng hay trên du thuyền. 



27

KHÁCH HÀNG
TIÊU BIỂU



54

KHÁCH HÀNG
TIÊU BIỂU

!


