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Với tinh thần chiến binh, WONDERTOUR đã vượt qua khủng hoảng bởi Dịch Covit 19, phát triển thần tốc để trở 

thành công ty lữ hành được tìm kiếm nhiều nhất trên internet với các dòng tour: tour trường học, tour khách 

đoàn, tour doanh nhân, tour công nhân, tour thể thao, tour tâm linh, tour thời trang... Các chương trình huấn 

luyện văn hóa doanh nghiệp, trại huấn luyện tài chính - đầu tư, trại huấn luyện doanh nhân, trại hè kỹ năng, trại 

hè chiến binh nhí... cũng được quý đối tác, quý khách hàng đánh giá cao.

Hiện nay, quý khách hàng có thể dễ dàng đặt dịch vụ du lịch trên Website thông minh, Fanpage và hệ thống chi 

nhánh, văn phòng du lịch rộng khắp tại Đà Nẵng, TP. Hồ Chí Minh, Hoa Kỳ, Nhật Bản, Trung Quốc...

GỬI KHÁCH HÀNG TRÂN QUÝ

WONDERTOUR mong tiếp tục nhận được sự tin tưởng, yêu mến của Quý khách hàng để chúng tôi có cơ hội 

đồng hành bằng dịch vụ tận tâm nhất. 

Kính chúc Quý khách hàng, Quý đối tác sức khỏe, thịnh vượng!

Nhằm mang đến dịch vụ du lịch đồng nhất với chi phí tốt nhất, WONDERTOUR đã phát triển hàng trăm chương 

trình sự kiện, team building, tiệc chủ đề sáng tạo, chuyên nghiệp.

WONDERTOUR chân thành cảm ơn sự ủng hộ, tin yêu của đông đảo quý khách hàng. Với khẩu hiệu “du lịch 

đích thực”, WONDERTOUR luôn đổi mới, sáng tạo, mang đến hàng trăm tour du lịch chuyên đề, có giá trị xã 

hội cao, phù hợp với những yêu cầu khó nhất của khách hàng.

FOUNDER & CEO

Lê Công Năng
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Wondertour là đối tác tin cậy, Ceo Lê Công Năng đã đồng hành từ khi Tổng cục 

Du lịch Hàn Quốc mở tại Việt Nam.

Wondertour mang màu sắc riêng biệt. Chúng tôi ấn tượng từ đồng phục, mũ du 

lịch đến cung cách phục vụ rất chỉnh chu của các bạn.

Chúng tôi gửi gắm rất nhiều kỳ vọng vào các chương trình du lịch. Với yêu cầu 

cao về team building, tiệc gala, chúng tôi tin tưởng vào Wondertour.

B-Smart nhượng quyền Trung tâm toán tư duy trên toàn quốc và chúng tôi cần 

đối tác tổ chức tour du lịch, sự kiện kết nối chuyên nghiệp như Wondertour.

Với hệ thống trung tâm Anh ngữ rộng khắp, Sydney tin tưởng vào Wondertour 

để thiết kế và vận hành các chương trình trại hè, học tập trải nghiệm.

Bà Nguyễn Thu Hà

Trưởng phòng Marketing, Tổng cục Du lịch Hàn Quốc

Ban Điều hành Hiệp hội nhân sự

Bà Nguyễn Thanh Thủy 

Ông Nguyễn Đình Quân

Chủ tịch B-Smart Việt Nam

Bà Nguyễn Thu Hương

Hội đồng thành viên, quản lý trung tâm

Quản lý chất lượng dịch vụ PVcombank

Bà Nguyễn Diệu Linh
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GIÁ TRỊ CỐT LÕI CỦA WONDERTOUR

LỢI THẾ CẠNH TRANH CỦA WONDERTOUR

Distinctive: Khác biệt bằng việc cá nhân hóa nhu cầu du lịch của khách hàng.

Ensure: Bảo đảm cam kết với dịch vụ chất lượng.

Result: Đáp ứng mong đợi của khách hàng trong chuyến du lịch.

Worth: Kiến tạo tour du lịch giá trị.

Optimal: Tối ưu chi phí cho khách du lịch.

Navigation: Mang lại các trải nghiệm mới nhất.

Sản phẩm tour: Sáng tạo & giá trị

Con người: Tận tâm, giàu kinh nghiệm

trên Google các từ khóa: Tour Tâm linh, tour công nhân, tour doanh nhân, tour 

kỹ năng, tour thể thao...

Hệ thống bán tour: Rộng khắp và thuận lợi

Thương hiệu uy tín:  Được tìm kiếm hàng đầu
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Wondertour khởi xướng dòng tour chữa lành, giúp hàn gắn yêu thương, nuôi 

dưỡng tinh thần sống khỏe, sống lạc quan dành cho nhiều lứa tuổi khác 

nhau. Dòng tour đặc biệt này của Wondertour được đông đảo người cao 

tuổi, phụ nữ đơn thân, cộng đồng người yếm thế hưởng ứng.

TOUR CHỮA LÀNH

Giá: Theo yêu cầu
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#1 GoogleTOUR CÔNG NHÂN
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Những chương trình du lịch đặc thù của doanh nhân có thể kể đến: Tour 

Caravan, Tour Golf, Tour du thuyền cá nhân, Tour câu cá đại dương, Tour 

săn bắn, Tour hội chợ - triển lãm, Tour chinh phục...

Wondertour tiên phong thiết kế và triển khai tour du lịch dành riêng cho 

doanh nhân. Những trải nghiệm đẳng cấp kết hợp hoạt động kết nối giao 

thương, tìm kiếm đối tác, bạn hàng của Wondertour luôn khiến cộng đồng 

doanh nhân hưởng ứng.

TOUR DOANH NHÂN

Giá: Theo yêu cầu

#1 Google
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Tour thể thao là dòng tour đặc biệt tốt cho sức khỏe. Còn gì sung sướng hơn 

khi được bật tung năng lượng, thỏa sức tận hưởng trọn vẹn vẻ đẹp của 

thiên nhiên, trời đất.

Những chương trình tour dành riêng cho tín yêu vận động có thể kể đến: 

Tour đạp xe, Tour trượt tuyết, Tour dù lượn, Tour Kayak...

TOUR THỂ THAO

Giá: Theo yêu cầu

#3 Google
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#1 Google
Tour Kỹ năng & Tour Giáo dục
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Trại hè Quân đội

Tour trong nước

Tour Quốc tế

Tour giáo dục/ kỹ năng

Sự kiện trí tuệ

TOUR
DU LỊCH

SỰ KIỆN
GIẢI ĐẤU

Sự kiện thể thaoTeam building chủ đề

Team building phổ thông

TOUR
HUẤN LUYỆN

TEAM
BUILDING

TOUR
CHUYÊN ĐỀ

Tour Retreat - chữa lành

Chiến binh thép
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TRUYỀN THÔNG

Trên 30 đầu báo đưa tin độc quyền

Truyền hình VTV1, ANTV, TH Nhân dân đưa phóng sự

n red

TOP  

Ÿ Tour Thời trang

Ÿ ...

Ÿ Tour Doanh nhân

Ÿ Tour Xe đạp

Ÿ Tour Thể thao

Ÿ Tour Phật giáo

Ÿ Tour Tâm linh

Ÿ Tour Kỹ năng

Ÿ Tour Giáo dục

Ÿ Tour Công nhân

Ÿ Tour Chụp ảnh

Ÿ Tour Công giáo

Ÿ Tour Caravan
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GIẤY PHÉP KINH DOANH GIẤY PHÉP LỮ HÀNH QUỐC TẾ

Giấy phép kinh doanh: 0109319605
Cấp bởi Sở KH & ĐT TP. Hà Nội

n red

Giấy phép Lữ hành Quốc tế: 01-1621/2022
Cấp bởi Tổng Cục Du lịch
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ĐỘI NGŨ NHÂN SỰ 
n red

56
Tổng nhân sự

33
Độ tuổi trung bình

08
Knh nghiệm trung bình

- 2013: Chủ trì sự kiện “Ngày hội trượt băng miễn phí” tại Vincom Royal City”

- 2014: Chủ trì sự kiện “Ngày hội văn hóa Hàn Quốc tại Vincom Royal City”

Ÿ ����������������������������������

�����������������������������

      MR. LÊ CÔNG NĂNG

Ÿ ������������������������������

Ÿ �������������������������

- 2014, 2015: Đối tác Vàng, giải thưởng sáng tạo của Tổng cục Du lịch Hàn Quốc

Ÿ ����������������������������

THÀNH TÍCH NỔI BẬT
- 2019: Đối tác Bạc của Tổng cục Du lịch Nhật Bản

- 2016: Đối tác Chiến lược của  Tổng cục Du lịch Thái Lan

- 2016: Chủ trì sự kiện “Tết 4 Phương” tại Vincom Nguyễn Chí Thanh

- 2009: Top 3 bản CV xuất sắc báo Tiền phong

- 2008: Bằng khen TW Đoàn, Bằng khen TW Hội sinh viên

- 2007: Gương mặt trẻ thủ đô 

- 2006: Giải Nhất nghiên cứu khoa học, ĐH KHXH & NV

- 2005: Giải Nhất Gala cười VTV3

Ÿ �������������������������������������������

��������������������������������������������

�����������������������������

%95
Trình độ Đại học

06
Số văn phòng hiện tại

Ÿ ����������������������

Ÿ �������������������������

CFO. TRƯƠNG THỊ VUI
Ÿ ����������������

Ÿ ����������������������

Ÿ ����������������������

Ÿ ���������������������

Ÿ �����������������������

Ÿ ���������������������������

����������������������������

Ÿ

Ÿ �������������������

CEO. BÙI THỊ HÀ

Ÿ �������������������������

�����������

Ÿ ��������������������������

��������

Ÿ ����������������������

������������

Ÿ �����������������������������

������������������������������

������������

Ÿ ������������

Ÿ �����������������������

�����������������������

Ÿ ��������������������������

Ÿ

CCO. ĐỖ PHƯƠNG THÚY

Ÿ �������������������

516
Số sản phẩm du lịch

NHÂN SỰ TIÊU BIỂU
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HỆ THỐNG WONDERTOURn red

VIỆT NAM

 0236 6288 268   |   Hotline: 0901.947.168

213-215 HỒ NGHINH, PHƯỚC MỸ

Sơn Trà, TP. Đà Nẵng

 0243 7722 777   |   Hotline: 0931.722.777

D2 GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI

WONDERTOUR MIỀN BẮC 

WONDERTOUR MIỀN TRUNG

212, VINHOMES GRAND PARK

 0914 299 579

Nguyễn Xiển, Long Bình, Thủ Đức, TP. HCM

WONDERTOUR MIỀN NAM

QUỐC TẾ

+81-471 897 539

270-1102  FUSA 2787-12, TP. ABIKO

TP. Abiko, tỉnh Chiba

WONDERTOUR NHẬT BẢN

1-7 CAROLINE SPRINGS BLVD

+61-416 882 855

Caroline Springs VIC  3023, Melbourne 

WONDERTOUR ÚC

F310, BLOCK 24, 1506 PHỐ SÁNG TẠO, SHIWAN

+86-18666 394 789

Thiền Thành, Phật Sơn, Quảng Đông

WONDERTOUR TRUNG QUỐC
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CÔNG TY TNHH WONDERTOUR

 0243 7722 777   |   Hotline: 0931.722.777

D2 GIẢNG VÕ, BA ĐÌNH, HÀ NỘI
www. wondertour.vn    |    www.wondermedia.vn
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