
                                          
Website : www.ahalong.com /Email : xinchao@ahalong.com/Hotline : 090 222 1886 (Mr. An) 

 
 

THƯ NGỎ 
 
Kính gửi: Quý khách hàng ! 

Thay mặt Ban lãnh đạo và toàn thể cán bộ nhân viên  
Công ty TNHH Du lịch & Dịch vụ Amazing Hạ Long, xin gửi tới Quý khách hàng và đối tác 
lời chào trân trọng và lời cảm ơn chân thành nhất. 
Du lịch & Dịch vụ Amazing Hạ Long (HaloTours) chuyên tổ chức các tour du lịch trong 
Nước và Quốc tế. Với đội ngũ chuyên nghiệp, có kinh nghiệm chuyên sâu trong lĩnh vực du 
lịch, luôn tận tâm trong nghề sẽ đồng hành cùng Quý khách trải nghiệm, khám phá những điểm 
tham quan thật thú vị và hấp dẫn, mang sứ mệnh cung cấp dịch vụ tốt nhất, với giá ưu đãi nhất. 
Chúng tôi không ngừng cải tiến sản phẩm, dịch vụ của mình, luôn thiết kế chương trình tour 
mới lạ, hấp dẫn, đa dạng các loại hình du lịch theo từng vùng miền, theo từng mùa trong năm 
và thiết kế riêng theo yêu cầu của Quý khách hàng.  

Hiện nay HaloTours chuyên cung cấp các sản phẩm tour hấp dẫn, mới lạ cho Quý khách qua 
các chương trình du lịch trong và ngoài nước như sau: 

+ Các tour du lịch tham quan, nghỉ dưỡng, khám phá, tâm linh, lễ hội. 
+ Các tour du lịch kết hợp tổ chức hội thảo, hội nghị khách hàng, sự kiện. 
+ Tư vấn và cung cấp các dịch vụ du lịch khác như: Voucher du lịch, dịch vụ Vé máy bay 

trong và ngoài nước, dịch vụ Visa, cho thuê các loại xe du lịch, đặt phòng Khách sạn - Resort cao 
cấp…. 

HaloTours rất hân hạnh đã phục vụ cho các đơn vị khách VIP như: Các Ngân hàng; 
Bệnh viện; Trung tâm Y tế; Trường học; Điện lực; Điện nước; UBND Huyện, Tỉnh, Thành 
Phố; Các ban ngành, Các nhà phân phối; Các liên doanh, công ty…  

Với phương châm “Đến là khách, về là bạn” cùng chiến lược đa dạng hóa sản phẩm có 
chọn lọc, HaloTours luôn cam kết mang đến cho Quý khách hàng các dịch vụ chất lượng và lợi 
ích tốt nhất. 

Xin gửi đến Quý khách lời kính chúc sức khỏe, hạnh phúc và thành công. Chúc Quý khách 
có những chuyến tham quan thú vị và ý nghĩa. 
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