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❖ Công ty Cổ phần Du lịch VieTourist chính thức hoạt động từ ngày 06/08/2010 với tên
gọi Công ty TNHH du lịch Vietourist.

❖ Đến ngày 26/10/2011 Công ty chuyển mô hình hoạt động sang Công ty Cổ phần với
trụ sở chính hiện nay tại số 154 Lý Chính Thắng, Phường 7, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
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TẦM NHÌN, SỨ MỆNH 

❖ Vietourist phấn đấu để luôn giữ một vị trí
là một trong những đơn vị lữ hành hàng
đầu Việt Nam về quy mô, chất lượng và uy
tín.

❖ Với nguồn nhân lực dồi dào, nhiều năm
kinh nghiệm trong lĩnh vực lữ hành, tài
chính vững mạnh, mối quan hệ bền với với
nhiều đối tác lớn trên thế giới Vietourist
luôn nỗ lực không ngừng nhằm mang đến
cho Qúy khách hàng những sản phẩm du
lịch giá trị nhất.



TRIẾT LÝ KINH DOANH

❖ Công ty Vietourist luôn coi trọng ý thức trách nhiệm của doanh nghiệp đối với
cộng đồng với 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 với môi
trường thiên nhiên.



GIÁ TRỊ CỐT LÕI 

❖ Vietourist luôn tuân thủ các quy chuẩn và cam kết chất lượng đã
công bố với Qúy khách hàng.

❖ Xem chất lượng dịch vụ và tiện ích của khách hàng là tiêu chí
hàng đầu trong định hướng và hoạt động kinh doanh của
Vietourist.

❖ Tiên phong trong việc gợi mở những cảm hứng, mong đợi tiềm
ẩn của khách hàng để mang đến những sản phẩm du lịch độc đáo,
mới lạ mà khách chỉ có thể thấy ở Vietourist.



GIẢI THƯỞNG, CHỨNG NHẬN DU LỊCH



GIẢI THƯỞNG, CHỨNG NHẬN DU LỊCH



14

CÁC DỊCH VỤ CỦA

VIETOURIST






















































































