CÔNG TY TNHH DU LỊCH PHAN RANG

+

Địa chỉ: KP Bàu Trúc – TT Phước Dân – Ninh Phước – Ninh Thuận
Điện thoại : 02593.864233 – 0919418026 – Fax: 02593.864233.
Email: phanrangtravel76@gmail.com. Facebook: phanrang tour
Website: www.ninhthuantour.com
Skype: dovetravel1.com

Kính gửi: Quý khách!
Tiên thư, Công ty DU LỊCH PHAN RANG xin gửi lời chào trân trọng, lời chúc
may mắn, thành đạt, an khang và thịnh vượng.
PHAN RANG - TRAVEL là doanh nghiệp đang hoạt động thành công trong lĩnh vực:
 Du lịch lữ hành trong nước.
 Tổ chức chương trình trải nghiệm miễn phí tại khu tham quan làng nghề gốm Bàu
Trúc của công ty với không gian sức chứa trên 3000 khách một lượt.
 Tour đi Thái Lan, Lào, Campuchia, Malaysia, A rập và Singapore.
 Đưa đón sân bay.
 Tổ chức các buổi giao lưu văn hoá các dân tộc, gala dinner, team building cho
khách Việt Nam và Quốc tế.
 Thiết kế tour cho khách trong và ngoài nước đến Ninh Thuận theo yêu cầu.
 Hợp đồng cho thuê xe du lịch: 4, 7, 16, 29, 35, 45 chỗ sang trọng.
 Cho thuê HDV nội địa, tiếng Anh, tiếng Nga.
 Sản xuất và kinh doanh gốm chăm Bàu trúc, hàng thủ công mỹ nghệ các dân tộc.
Với đội ngũ nhân viên là người chăm từ các địa phương am hiểu sâu sắc về văn hóa
dân tộc bản địa, có nhiều kinh nghiệm, nhiệt tình, năng động, đã từng tổ chức thành
công cho các đoàn tham quan, cá nhân, đơn vị đoàn thể trong và ngoài nước.
Hiểu được kỳ vọng của Quý khách nhiều năm qua trong mỗi chuyến đi đó là sự khác
biệt, độc đáo và mới lạ. Đây cũng là tiêu chí mà Công ty đang hướng tới.
Luôn nỗ lực hết mình để mỗi chuyến tham quan là một khám phá mới, trải nghiệm
mới về cuộc sống.
Cân bằng thể chất và tinh thần trước áp lực của môi truờng công việc như hiện nay.
Đáp lại sự ủng hộ của Quý khách, Công ty xin gửi tới Quý khách các chương trình
khuyến mãi ngày lễ, tết, mùa hè với nhiều chương trình tour mới lạ, hấp dẫn và giá cả
hợp lý.
Công ty rất mong nhận đuợc sự đóng góp ý kiến chân thành từ Quý khách để ngày
càng phát triển hoàn thiện hơn, đem đến cho Quý khách một dịch vụ tốt nhất.
Hãy liên hệ với Công ty ngay hôm nay để Quý khách cảm nhận được sự quan tâm và
phục vụ nhiệt tình với phương châm: “ Chiến lược luôn làm khách hàng yên tâm, chi
phí không làm khách hàng lo lắng, uy tín là hơi thở, chất lượng là mạch máu, niềm
tin của Quý khách là sự sống của Công ty”.
Trân trọng cảm ơn!

Giám Đốc

Phú Hữu Minh Thuần

CHIẾN LƯỢC CÔNG TY
TẦM NHÌN
Phan rang là tên của một vùng đất đầy nắng và gió ngút ngàn xứ Panduaranga huyền thoại. Công ty DU LỊCH
PHAN RANG đang sử dụng hoạt động kinh doanh 03 điểm tham quan lớn nhất làng nghề gốm Bàu trúc nổi tiếng nhất
khu vực Đông Nam Á. Đón nhận trên 3000 khách mỗi ngày với đội ngũ là các con em là người Chăm địa phương tâm
huyết, nhiệt tình và thân thiện. Trên cơ sở phát triển bền vững hơn 18 năm hình thành và phát triển, Phan Rang Travel
xuất thân từ một văn phòng tour chuyên phục vụ khách nước ngoài đến từ thủ đô resort Mũi né. Luôn phấn đấu là một
công ty uy tín và phát triển trong những năm tới.
Đây là tầm nhìn chiến lược và đầy thử thách nhưng với một mục tiêu chung, Phan rang Travel đã và đang hiện thực
hoá những mục tiêu chiến lược của mình.

SỨ MỆNH
Mang lại cảm xúc thăng hoa cho du khách trong mỗi hành trình - Đây là mục tiêu và là sứ mệnh Phan Rang Travel
cam kết và nỗ lực mang lại cho du khách. Phan Rang travel trở thành người bạn đồng hành cùng du khách trong mọi hành
trình du lịch và tạo ra những giá trị tốt đẹp. Tại Phan Rang Travel, du lịch không những là hành trình khám phá mà còn là
hành trình sẻ chia, thể hiện dấu ấn khác biệt của Thương hiệu Phan Rang Travel từ các thuộc tính thương hiệu: Sự chuyên
nghiệp, mang lại cảm xúc thăng hoa cho khách hàng và những giá trị gia tăng hấp dẫn cho du khách sau mỗi chuyến đi.

TRIẾT LÝ KINH DOANH
Khách hàng là trung tâm: Phan Rang Travel luôn khẳng định khách hàng là trung tâm của mọi hoạt động kinh
doanh mà Phan Rang Tavel hướng đến, vì khách hàng là người góp phần to lớn xây dựng nên thương hiệu Phan Rang
travel.
Chuyên nghiệp là thước đo: Khẳng định uy tín thương hiệu, với mục tiêu không ngừng phát triển hoàn thiện để
đạt đến những tầm cao mới trong định hướng chiến lược vươn ra thế giới.
Chất lượng là danh dự: Phan Rang Travel cam kết chất lượng dịch vụ cung cấp đến khách hàng là tốt nhất, điều
đó tạo nên sự khác biệt so với thị trường, Phan Rang travel xem đó là trách nhiệm, là danh dự của mỗi cán bộ - nhân
viên.

