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Lữ Hành Việt Nam được thành lập năm 2001 bởi sự hợp tác đầu tư của nhiều
đơn vị thành viên (Opentour, Hoàng Việt…), trong đó lấy công ty cổ phần Lữ hành
Việt – Du Lịch Việt Nam là nòng cốt. Qua hơn 15 năm hình thành và phát triển
chúng tôi đã dần khẳng định được vị trí của mình là 1 trong TOP các đơn vị du 
lịch – lữ hành hàng đầu tại Việt Nam hiện nay với chất lượng dịch vụ, sản phẩm
phong phú đa dạng, chính sách chăm sóc khách hàng chu đáo, và không ngừng
ứng dụng công nghệ, tạo nên nhiều tiện ích nhằm đáp ứng một cách nhanh
chóng và kịp thời nhu cầu của du khách mọi lúc mọi nơi.

Sở hữu hệ thống phân phối rộng khắp cả nước, từ: Hà Nội, Lào Cai, Huế, Đà
Nẵng, Quy Nhơn, Quảng Ngãi, Nha Trang, Phan Thiết, Tp. HCM, Vũng Tàu, Đồng
Nai, Bình Dương, Cần Thơ, Long Xuyên, Phú Quốc… đến các văn phòng đại diện
tại nhiều quốc gia trên thế giới như: Mỹ, Hàn Quốc, Nhật Bản, Thái Lan, 
Campuchia… chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục nhân rộng hệ thống phân phối đến hầu hết
các quốc gia trọng điểm du lịch nhằm góp phần quảng bá hình ảnh du lịch Việt
Nam ra toàn cầu cũng như đưa người Việt đến khắp năm châu ngày càng nhiều
hơn nữa.



“
Với phương châm “Không ngừng đổi mới” cùng chính sách đa dạng hóa sản phẩm và 
bảo đảm thực hiện đúng những cam kết của mình, Lữ Hành Việt Nam đã định vị trong
lòng đối tác và khách hàng là thương hiệu đáng tin cậy về chất lượng và phong cách
phục vụ chuyên nghiệp. 
Chúng tôi tin tưởng rằng cùng với sự tín nhiệm, tin tưởng ủng hộ của quý khách hàng
và bạn bè đối tác, Lữ Hành Việt Nam sẽ còn phát triển mạnh mẽ và gặt hái được nhiều
thành công hơn nữa trong tương lai.

TRÂN TRỌNG

Tổng Giám đốc
Lê Đại Nam



2/ THÔNG TIN

CÔNG TY



Tên công ty:
CÔNG TY CP LỮ HÀNH VIỆT – DU LỊCH VIỆT NAM

Tên giao dịch: Lữ Hành Việt Nam

2.1/ THÔNG TIN CHUNG

Logo:

MÃ SỐ THUẾ

0106699839

TỔNG GIÁM ĐỐC

Ông: Lê Đại Nam

NHÂN SỰ

+220 người

WEBSITE

www.dulichvietnam.com.vn - www.luhanhvietnam.com.vn

www.tour.dulichvietnam.com.vn – www.luhanhviet.com.vn

EMAIL

info@luhanhvietnam.com.vn – info@dulichvietnam.com.vn

TÀI KHOẢN TIỀN VIỆT

+ 0811100278004 tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội

(MB Bank) – Chi nhánh Điện Biên Phủ – Hà Nội

+ 03601013004581 tại Ngân Hàng Hàng Hải Việt Nam 

(MSB Bank) – Chi nhánh Hoàn Kiếm – Hà Nội

TÀI KHOẢN TIỀN ĐÔ 

0811100315007 tại Ngân Hàng TMCP Quân Đội

(MB Bank) – Chi nhánh Điện Biên Phủ – Hà Nội

http://www.dulichvietnam.com.vn/
http://www.luhanhvietnam.com.vn/
http://www.tour.dulichvietnam.com.vn/
http://www.luhanhviet.com.vn/
mailto:info@luhanhvietnam.com.vn
mailto:info@dulichvietnam.com.vn


Tại Hà Nội:

• 93 đường Hồng Hà, quận Ba Đình, Tp Hà Nội Tel: (024) 37171818

• 94 Trần Vỹ, quận Cầu Giấy, Tp.Hà Nội | Tel: (024) 37633222 –

38372626 

• 20 Tố Hữu, quận Thanh Xuân, Tp.Hà Nội | Tel: (024) 32010790 -

(024) 32010791

Tại Hồ Chí Minh: 

• 09 Phan Kế Binh, quận 1, Tp Hồ Chí Minh   

Tel: (028) 39117050 – 62955333 – 62977333 

• 306 Trần Phú, P.8, Q.5, Tp.Hồ Chí Minh   Tel: (028) 22138688

Tại Đà Nẵng:

• 76 Bạch Đằng, Q. Hải Châu, Tp.Đà Nẵng Tel: (0236) 6271919

Tại Hải Phòng:

• 22 Lý Tự Trọng, Q. Hồng Bàng, Tp.Hải Phòng Tel: (0225) 6589888

Tại Cần Thơ:

• 57 Ung Văn Khiêm, Q.Ninh Kiều, Tp.Cần Thơ Tel: (0292) 2488889

Và các chi nhánh, văn phòng tại các tỉnh , thành phố trong và ngoài

nước

2.2/ HỆ THỐNG CHI NHÁNH
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Lữ Hành Việt Nam phấn đấu để luôn giữ vị trí là một trong những công ty du lịch hàng đầu của Việt Nam và 

khu vực về quy mô, chất lượng, uy tín.  Với các nguồn lực dồi dào: tài chính vững mạnh, kinh nghiệm và uy

tín trong lĩnh vực dịch vụ du lịch, mối quan hệ bền vững với các đối tác lớn khắp nơi trên thế giới, đội ngũ 

nhân viên năng động và chuyên nghiệp, Lữ Hành Việt Nam luôn nỗ lực mang đến cho khách hàng những sản

phẩm du lịch giá trị nhất.



“
Lữ Hành Việt Nam luôn coi trọng ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp đối

với cộng đồng và môi trường, phát triển các sản phẩm và hoạt động kinh

doanh trên tiêu chí hài hòa lợi ích doanh nghiệp với cộng đồng xã hội, 

thân thiện môi trường thiên nhiên. 

2.5/ TRIẾT LÝ KINH DOANH

2.6/ GIÁ TRỊ CỐT LÕI

0
3

- LUÔN TIÊN PHONG

trong việc gợi mở những cảm hứng,

mong đợi tiềm ẩn của khách hàng

để mang đến cho khách những sản

phẩm du lịch độc đáo, mới lạ mà

khách chỉ có thể tìm thấy ở Lữ

Hành Việt Nam.

0
2

- LUÔN CAM KẾT

xem chất lượng dịch vụ và sự tiện

ích của khách hàng là tiêu chí hàng

đầu trong các định hướng và hoạt

động kinh doanh của Lữ Hành Việt

Nam.

0
1

- LUÔN TUÂN THỦ

các quy chuẩn và cam kết chất

lượng đã công bố với khách hàng.



2.7/ GIẤY PHÉP ĐĂNG KÝ

Doanh nghiệp• cổ phần

Kinh doanh  lữ hành quốc tế•





20

Lữ Hành Việt Nam không chỉ là tập hợp của các phòng ban dịch vụ nhỏ lẻ, mà là tập hợp của các trung tâm dịch vụ chuyên

biệt bao gồm:

• Trung tâm du lịch inbound

• Trung tâm du lịch outbound

• Trung tâm du lịch nội địa

• Trung tâm khai thác dịch vụ du lịch. 

Mỗi trung tâm đều quản lý các phòng, ban thuộc cả 3 miền Bắc – Trung – Nam.



45 người

Nhiệm vụ:

Khai thác, phục vụ các tour tuyến nội địa,  

các tuyến điểm nổi bật từ Đông Tây Bắc, 

miền Trung – Tây Nguyên và miền Tây –

ĐBSCL  khởi hành từ cả 3 đầu Bắc –

Trung – Nam. 

Tel: (024) 37171818 
37168866

(028) 39117050

TRUNG TÂM

Du Lịch Nội Địa

Nhiệm vụ: 

Tổ chức cho các đoàn khách nước ngoài 

thăm quan, khám phá Việt Nam bao gồm 

cả du khách thuộc thị trường các nước nói 

tiếng Anh hay tiếng Pháp.

TRUNG TÂM

Du lịch

Inbound

Tel: (024) 37171818 
37168866

(028) 39117050

30 người

Miền Bắc

Hà Nội, Sa Pa, Hà Giang, 

Mộc Châu, Hạ Long, Ninh 

Bình...

Miền Trung

Đà Nẵng, Huễ, Hội An, Phú 

Yên, Đà Lạt, Tây Nguyên...

Miền Nam

Cần Thơ, Côn Đảo, Phú Quốc, 

Nha Trang,  Mũi Né, Cà Mau...



MIỀN BẮC: ❖

Hà Nội ✓ - Sa Pa : Cát Cát - Hàm 

Rồng

Hà Nội ✓ - Hà Giang : Lũng Cú -

Đồng Văn - Mèo Vạc

Hà Nội ✓ – Mộc Châu

HCM ✓ - Hà Nội - Hạ Long - Sapa -

Ninh Bình

MIỀN TRUNG:❖

Hà Nội ✓ – Sầm Sơn

Hà Nội ✓ - Lý Sơn - Đà Nẵng

Hà Nội ✓ - Quảng Bình - Quảng Trị

Hà Nội ✓ - Tuy Hòa - Quy Nhơn

HCM ✓ - Đà Nẵng - Cố Đô Huế - Hội An

Đà Nẵng/ HCM ✓ - Nha Trang - Đà Lạt

❖ MIỀN NAM:

Hà Nội ✓ - Cần Thơ - Côn Đảo

Hà Nội/ Đà Nẵng ✓ – Phú Quốc

Hà Nội ✓ - HCM - Miệt vườn sông 

nước miền Tây - Phú Quốc

Hà Nội ✓ - Cần Thơ - Sóc Trăng -

Bạc Liêu - Cà Mau

HCM ✓ - Rạch Giá - Nam Du

HCM ✓ - Phan Thiết - Mũi Né



TRUNG TÂM

Du lịch

Outbound

Tel: (024) 37633222  
38372626

40 Người

Nhiệm vụ: 

Tổ chức cho các đoàn du khách Việt  đi đến các 

quốc gia khác tham quan, khám phá. Phục vụ tất 

cả các thị trường, từ gần như Đông Nam Á, châu 

Á đến các chuyến đi ngắn và dài ngày thăm các 

quốc gia tại châu Âu, Úc, Mỹ, Phi… 

(028) 62955333



ĐÔNG NAM Á❖

Thái Lan: ✓ Bangkok, Pattaya, Phuket, 

Chiang Mai, Chiang Rai

Malaysia:  ✓ Kuala Lumpur, Genting, 

Malacca…

Singapore: ✓ Merlion Park, Sentosa, 

Gardens by the Bay, Universal Studios 

Singapore

❖ ĐÔNG BẮC Á ÂU ❖ – MỸ
✓ Trung Quốc: Bắc Kinh, Thượng Hải, 

Nam Ninh, Trương Gia Giới, Phượng 

Hoàng Cổ Trấn, Hàng Châu, Tô Châu, Lệ 

Giang, Lạc Dương, Quế Lâm…

✓ Đài Loan: Đài Bắc, Nam Đầu, Đài Trung, 

Cao Hùng, Á Lý Sơn, Gia Nghĩa…

✓ Hàn Quốc: Seoul, Nami, Everland, Jeju, 

Busan, Cố Đô Gyeong Ju…

✓ Nhật Bản: Tokyo, Hakone, Kyoto, 

Osaka, yamanashi, Kamakura…

Châu Âu: ✓ Pháp, Luxembourg, Đức, Hà 

Lan, Bỉ, Áo, Séc, Anh, Scotland, Tây 

Ban Nha, Bồ Đào Nha, Thổ Nhĩ Kỳ, Hy 

Lạp, Thụy Sĩ, Ý, Vatican…

Châu Mỹ: ✓ Los Angeles, Las Vegas, 

New York, Philadelphia, Washington 

DC, San Diego, San Francisco, 

Canada, Toronto…



30 Người

Nhiệm vụ: 

Cung cấp tới Quý độc giả các thông tin hữu ích 

về những sự kiện nổi bật, khuyến mãi du lịch, 

các thông tin điểm đến, ẩm thực, giải trí hấp 

dẫn tại chuyên trang dulichvietnam.com.vn.

TÒA SOẠN

Báo điện tử

Tel: (024) 37171818 
EXT: 123 

Với đặc trưng sinh động của một tờ báo mạng điện tử,

trang thông tin trực tuyến dulichvietnam.com.vn là tập

hợp hoàn chỉnh các thể loại tin bài, phóng sự ảnh, video

chất lượng, trình bày khoa học… là những yếu tố góp

phần giúp dulichvietnam.com.vn trở thành trang thông tin

tổng hợp thu hút hàng đầu dành cho khách du lịch.

Cộng 

tác viên

Phóng

viên

Crawler

tin

Chờ 

biên tập

Trưởng

ban

Phụ trách 

chuyên mục

Phụ trách

chuyên mục

Chờ 

Duyệt

Thư ký 

tòa soạn

Chờ 

Duyệt

Tổng

Biên tập

Hiển thị 

trên website

TBT ủy 

Quyền XB

TBT ủy 

Quyền XB



TRUNG TÂM

Khai thác

DV du lịch

Tel: (024) 37633222  
38372626

30 Người

Dịch❖ vụ phòng trên du thuyền

❖ Tổ chức tour du thuyền

Đội du thuyền Hạ Long 

Dolphin (10 người)

Tel: (024) 37171818 |EXT: 210
❖ Tư vấn thông tin nhà hàng, địa điểm

ăn uống

Hỗ trợ đặt bàn❖

Đội hỗ trợ nhà hàng, điểm ăn

uống (5 người)

❖ Tư vấn dịch vụ lưu trú 1* - 5*

❖ Hỗ trợ liên hệ, đặt phòng

Trung tâm đặt phòng khách sạn

(20 người)

Tel: (024) 37171818 |EXT: 205
khachsan@dulichvietnam.com.vn

❖ Hỗ trợ cho thuê xe

❖ Hỗ trợ vận tải khách

Đội hỗ trợ tổ chức thuê xe & vận 

chuyển khách du lịch (5 người)

❖ Tư vấn chuyên sâu hồ sơ

Thủ tục làm visa và dv liên quan❖

Phòng khai thác vé máy bay 

(10 người)

Tel: (024) 37171818 |EXT: 201 
vemaybay@dulichvietnam.com.v
n

❖ Tư vấn chuyên sâu hồ sơ

Thủ❖ tục làm visa và dv liên quan

Phòng hỗ trợ Visa – Hộ

chiếu (10 người)

visa@dulichvietnam.com.vn

mailto:khachsan@dulichvietnam.com.vn


Chúng tôi hỗ trợ du khách đặt phòng tại

hơn 1000 khách sạn trong và ngoài nước,

từ những khách sạn 2 – 3* đến các khách

sạn 5, 6* hiện đại, đẳng cấp.

Quý khách có thể tra cứu thông tin và giá cả, điểm lưu trú, 

các khuyến mãi mới nhất, voucher phòng giá rẻ tại hệ thống website: 

khachsan.dulichvietnam.com.vn/hotels.dulichvietnam.com.vn

Nếu có nhu cầu đặt phòng tại các khách sạn thương hiệu Vinpearl, FLC; 

du khách truy cập:

vinpearl.dulichvietnam.com.vn / flc.dulichvietnam.com.vn

(*) Đối tác tiêu biểu



Thông qua dịch vụ tư vấn của chúng tôi, 

hồ sơ xin visa sẽ được hướng dẫn chi tiết

và đạt chuẩn nhanh hơn là du khách tự làm

trực tiếp và vì vậy tiết kiệm chi phí cũng

như thời gian (nếu phải xin visa lại), đặc

biệt các hồ sơ khó. Chúng tôi cũng đưa ra

cam kết không thu phí dịch vụ nếu Visa 

không đạt.

Tham khảo thêm về dịch vụ Visa của Lữ Hành Việt Nam tại: 

visa.luhanhviet.com.vn



Lữ Hành Việt Nam cung cấp các dịch vụ

cho thuê du thuyền và tổ chức tour du 

thuyền cho khách thăm quan, với tất cả

các tiêu chuẩn từ 2 đến 5* với giá cả cạnh

tranh sẽ giúp quý khách dễ dàng lựa

chọn mức dịch vụ phù hợp với chuyến đi

của mình.

Website cung cấp cho khách du lịch các thông tin về hành

trình, giá vé, chương trình khuyến mãi… của các hãng du 

thuyền trên thế giới: duthuyen.luhanhviet.com.vn 

(*) Đối tác tiêu biểu



Lữ Hành Việt Nam hỗ trợ quý khách đặt vé

máy bay của hầu hết các hãng hàng không

lớn trên thế giới với các đường bay cả trong

và ngoài nước . Tận dụng tối đa các đợt săn

vé giá rẻ cộng thêm phí dịch vụ thấp, lựa

chọn dịch vụ book vé máy bay của Lữ Hành

Việt Nam là cách tiết kiệm nhất để mua sự

hài lòng cho chuyến đi của bạn.

Dịch vụ hỗ trợ đặt vé máy bay hoạt động trên 2 website: 

vemaybay.dulichvietnam.com.vn  /  flights.dulichvietnam.com.vn.

(*) Đối tác tiêu biểu



10 Người

PHÒNG

Du lịch 

chuyên đề

Tel: (024 ) 32010790

(024) 32010791

DU THUYỀN

duthuyen.luhanhviet.com.vn

TOUR GOFT

golf.dulichvietnam.com.vn

hanhhuong.luhanhviet.com.vn

lehoi.dulichvietnam.com.vn

teambuilding.dulichvietnam.com.vn

mice.dulichvietnam.com.vn

luhanhviet.com.vn

Hỗ trợ các tour đa dạng, chuyên nghiệp và phong phú hơn 

với loại hình tour chuyên biệt.

Đặc biệt du lich kết hợp teambuilding, tổ chức hội nghị hội 

thảo, du lịch kết hợp xây dựng nhóm, truyền bá văn hóa 

công ty, tiệc Gala kết nối khách hàng, ngày hội gia đình…  

nhằm đạt được mục đích học mà chơi, chơi mà học, nâng 

cao chất lượng cuộc sống, hiệu quả công việc, khơi nguồn 

khả năng sáng tạo… 

Nhiệm vụ: 

FREE & EASY

HÀNH HƯƠNG TEAM & M.I.C.E

LỄ HỘI



M.I.C.E – sự kết hợp của du lịch với 

các hoạt động  hội nghị, hội thảo, 

triển lãm, tổ chức sự kiện, du lịch 

khen thưởng của các công ty cho 

nhân viên và đối tác. Để hiểu rõ hơn 

về dịch vụ của chúng tôi, quý khách 

có thể truy cập: https://mice.dulichvietnam.com.vn/



Xoay quanh dịch vụ tổ chức hoạt động

teambuilding cho các đoàn khách/ doanh

nghiệp/ tổ chức, Lữ Hành Việt Nam cung

cấp các loại hình du lịch teambuilding, 

teambuilding trong nhà hay ngoài trời, 

teambuilding cho người lớn hay trẻ nhỏ, 

đơn lẻ hoặc tổng hợp…

Để giúp quý khách thuận tiện trong việc tìm hiểu sâu hơn về

các hoạt động teambuilding cũng như tham khảo dễ dàng

các chương trình teambuilding do Lữ Hành Việt Nam tổ

chức, chúng tôi đã xây dựng nên website: 

https://teambuilding.dulichvietnam.com.vn/



5/ THÀNH VIÊN CÁC 

HIỆP HỘI LỮ HÀNH

Hiệp hội Du lịch Việt Nam✓

Hiệp hội Du lịch Tp Hà Nội ✓

Câu lạc bộ lữ hành Hà Nội Unesco.✓

Hiệp hội Du lịch TP. Hồ Chí Minh.✓

Hiệp hội Du lịch Tp Đà Nẵng.✓

Hiệp hội du lịch Châu Á Thái Bình Dương.✓

Hiệp hội du lịch Hoa ✓ Kỳ

Hiệp hội du lịch ✓ Nhật Bản 

Hiệp hội hàng không quốc tế✓



Người bạn đồng hành đáng tin cậy!

Hơn 15 năm phát triển, Lữ Hành Việt Nam vinh dự

được đưa hàng triệu lượt khách du lịch trong và ngoài

nước, đến với những chân trời mới đầy thú vị.







CHẤT LƯỢNG DỊCH VỤ

Lữ hành Việt Nam vinh dự đón nhận

các giải thưởng quốc tế về chất lượng lữ hành

xuất sắc từ các hiệp hội trong và ngoài nước.




