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Du lịch thật CHẤT cùng



Tự Truyện LINN TRAVEL

Thoạt đầu, công ty chúng tôi là đon vị chuyên tổ
chức các hành trình đi đến những miền đất lạ trên
mọi miền thế giới, càng lạ chúng tôi càng đam mê,
Chúng tôi đã tổ chức đi Bắc Âu, Hi Lạp, Nga, Mỹ,
Cuba, Tân Cương...
Ngoài ra, sản phẩm chúng tôi được biết đến nhiều
nhất là đơn vị phân phối vé và tổ chức tour cho lễ hội
cổ tích Loy Krathong tại Chiang Mai hằng năm
Một năm sau đó, chúng tôi phát hiện có không ít bạn
trẻ, đam mê du lịch tự túc nhưng gặp phải rào cản
ngôn ngữ tại Trung Quốc, nơi mà được Mẹ Thiên
Nhiên ưu đãi cho quá nhiều cảnh đẹp. Vì vậy chúng
tôi cho ra đời sản phẩm chủ lực nhất hiện nay: Tour
Trung Quốc - Kết hợp Phượt - No Shopping - Đi đến
những nơi đẹp thiệt đẹp - Thời gian thoải mái
Thành quả chúng tôi là Tỷ lệ khách hài lòng lên đến
99% và rất vui là 100% khách quay lại với Linn Travel
trên con đường du hí của mình.
Và chúng tôi xem đó là niềm khích lệ, nên chúng tôi
đã mở thêm tour tương tự cho xứ sở Mạt Trời Mọc
Nhật Bản
 



Các sản phẩm chính

Sản phẩm này Linn Travel đã tạo dựng được
một chỗ đứng khá là vững chắc
Trong trường hợp bạn muốn đi tour Trung
Quốc, không lùa vịt, không mất thời gian ghé
chỗ mua sắm, HDV giỏi tiếng Trung, kinh
nghiệm phong phú, điểm đến đẹp độc thì Linn
Travel là một lựa chọn hoàn hảo

Tour Trung Quốc

Tour Thái Lan

Linn Travel được biết đến nhiều nhất trong
Cộng đồng yêu thích du lịch vì là đơn vị phân
phối tấm Vé Lễ hội Thả đèn trời Loy Krathong
tổ chức tại Chiang Mai hàng năm: Doi Saket &
Đại Học Maejo
Vì mối lương duyên đó, Linn Travel hằng năm
tổ chức khá nhiều tour độc lạ đến với đất nước
Phật Giáo.



Tour Nhật Bản

Tour Thiết Kế

Từ tinh thần Tour Trung Quốc mà Linn Travel đã gầy
dựng, nhận được nhiều yêu thích và tin tưởng của
khách hàng
Vì vậy, Linn Travel thường xuyên nhận được các đơn
đặt hàng tour trong nước và ngoài nước theo yêu cầu 
Thời gian linh động, chương trình linh hoạt

Với tinh thần chúng tôi xây dựng được từ những năm
qua, chúng tôi viết lại hành trình vi vu Nhật Bản
theo cách riêng của chúng tôi.
Ưu điểm lớn nhất là: Thời gian tham quan thoải mái,
đi những chỗ đẹp thiệt đẹp.
 



Các dịch vụ khác

Phượt Độc Lạ
Hằng năm, Linn Travel duy trì tổ chức
vài chuyến đi khám phá những vùng
đất mới lạ. 
Hình thức hết sức linh hoạt, di chuyển
bằng phương tiện công cộng, ăn ngủ
thoải mái. 
Tiêu chí hàng đầu: ĐI CHƠI PHẢI VUI
 

Dịch Vụ Visa

- Ngủ Ký Túc Xá, ăn tem phiếu như
một sinh viên Trung Quốc thực thụ
- Cơ hội tiếp xúc văn hóa ngôn ngữ với
sinh viên bản địa
- Đạt chứng chỉ HSK sau khóa học
- Nhân viên hổ trợ đi kèm

Ba năm kinh nghiệm, chúng tôi đã xây
dựng đội ngũ chuyên làm visa giàu
kinh nghiệm
- Cung cấp dịch vụ visa các nước
- Dịch vụ dịch thuật công chứng
- Cung cấp Hóa Đơn GTGT 

Trại Hè Trung Quốc



Bằng kinh nghiệm của mình tại thị
trường Trung Quốc, chúng tôi cung
cấp các dịch vụ để cho các chuyến công
tác của Quý Công Ty được hoàn hảo:
- Dịch vụ visa công tác, khách sạn, vận
chuyển, phiên dịch, ăn uống
- Đặc biệt: Cung cấp Hóa đơn GTGT tại
Việt Nam

Dịch vụ hội nghị

Săn Vé máy Bay
 
-  Săn vé Âu Mỹ Úc Trung Quốc... Giá
hợp lí,  tư vấn đường bay
- Có Hóa Đơn GTGT cho Doanh Nghiệp

Tour Trong Nước

- Đối tượng phục vụ: Khách Việt Kiều
về nước, Khách nước ngoài vào Việt
Nam (Inbound), khách doanh nghiệp
- Ưu điểm: Chương trình linh động,
chất lượng điều chỉnh theo yêu cầu,
cần là có ngay

Dịch vụ linh hoạt


