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Lời chào

Greetings

Kính gửi Quý đối tác, Quý khách hàng,

Là một trong những công ty du lịch hàng đầu Việt Nam, cùng với lịch 
sử hơn 33 năm phát triển liên tục, BenThanh Tourist đã xây dựng một 
thương hiệu du lịch uy tín trên thị trường trong và ngoài nước.

BenThanh Tourist có hệ thống mạng lưới kinh doanh khép kín và đa dạng 
về sản phẩm, rộng lớn về qui mô với nhiều hình thức hợp tác kinh doanh, 
góp vốn đầu tư hình thành nhiều sản phẩm, dịch vụ phong phú như: Tour 
du lịch trong nước và quốc tế; Tour MICE (tour du lịch kết hợp hội nghị - 
hội thảo - sự kiện); Vận chuyển du lịch; Nhà hàng - Khách sạn; Cao ốc văn 
phòng cho thuê; Thương mại; Đầu tư tài chính...

BenThanh Tourist với uy tín của thương hiệu qua nhiều năm, luôn xây 
dựng niềm tin cho khách hàng bằng cách phát huy các lợi thế của một 
đội ngũ nhân sự giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực du lịch, chuỗi sản phẩm 
đa dạng & phong phú cùng hệ thống cơ sở vật chất tiện nghi nhằm thực 
hiện đúng những gì đã cam kết với khách hàng. Trên những chặng đường 
sắp tới, BenThanh Tourist hy vọng sẽ tiếp tục nhận được tình cảm tốt đẹp 
và sự đồng hành, gắn bó của quý khách.

Thay mặt toàn thể cán bộ nhân viên công ty, tôi xin gửi lời chúc sức khỏe 
và thành công đến Quý đối tác, Quý khách hàng. Chúng tôi luôn nổ lực vì 
sự hợp tác thân thiện, hiệu quả và sự phát triển bền vững.

Dear our valued Partners and Customers,

As one of the leading travel companies in Vietnam, with a history of more 
than 33 years of continuous developing, BenThanh Tourist has built a 
prestigious travel brand in domestic and foreign markets. 

BenThanh Tourist owns a closed and diversified business network system 
with many forms of business cooperation and capital contribution that 
creating a variety of products and services such as: Inbound & Outbound 
tours, MICE, Tourist transportation, Restaurant, Hotel, Office buildings for 
rent, Commerce, Financial investment... 

With our brand’s reputation over the years as well as the experienced team, 
we always put the customer’s satisfaction on top priority. We keep making 
diversified and unique products with a system of comfortable facilities to 
fulfill what has been committed to customers. In the coming time, BenThanh 
Tourist hopes to continuously receive kind cooperation and support from 
customers.

On behalf of all employees of the company, I would like to wish good health 
and success to our partners and customers. We always strive for friendly, 
effective cooperation and sustainable development.

Chairman of the board
HOANG TAM HOA
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Tên Công ty:
Công ty CP Dịch vụ 
Du lịch Bến Thành

Tên thương hiệu:
BenThanh Tourist

Tổng Giám đốc:
Nguyễn Ngọc Hoài Nguyên

Văn phòng chính:
70 Lý Tự Trọng,
Phường Bến Thành
Quận 1, TP.HCM

Điện thoại:
+84 28 35 20 20 20

Tổng đài:
1900 6668

Email:
benthanh@
benthanhtourist.com

Website:
benthanhtourist.com

Tài khoản tiền Việt Nam:
0071000008812
Vietcombank, HCM

Tài khoản USD:
0071370085431
Vietcombank, HCM

Mã số thuế:
0301171827

Company name:
BenThanh Tourist Service 
Corporation

Brand name:
BenThanh Tourist

Chief Executive Officer:
Nguyen Ngoc Hoai Nguyen

Head Office:
70 Ly Tu Trong, 
Ben Thanh Ward, 
Dist. 1, HCMC

Tel:
+84 28 35 20 20 20

Call centre:
1900 6668

Email:
benthanh@
benthanhtourist.com

Website:
benthanhtourist.com

Vietnam Dong Account:
0071000008812
Vietcombank, HCM

USD  Account:
0071370085431
Vietcombank, HCM

Tax Code:
0301171827

Hiệp hội du lịch 
Việt Nam (VITA)

Hiệp hội du lịch 
TP.HCM (HTA)

Phòng thương mại 
và công nghiệp 
Việt Nam (VCCI)

Hiệp hội Du lịch Châu Á 
Thái Bình Dương (PATA)

Hiệp hội các hãng lữ 
hành Nhật Bản (JATA)

Hiệp hội các hãng lữ 
hành Hoa Kỳ (ASTA)

Vietnam Tourism 
Association - VITA

HCMC Tourism 
Association - HTA

Vietnam Chamber 
of Commerce and 
Industry - VCCI 

Pacific Asia Travel 
Association - PATA

Japan Association of 
Travel Agents (JATA)

American Society of 
Travel Agents (ASTA)

Thành Viên 
các Hiệp Hội

Member 
Associations

GIỚI THIỆU
Presentation 
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09.12.1989

About  Us HÌNH THÀNH & PHÁT TRIỂN

1991
Là một trong những công ty Du 
lịch Việt Nam đầu tiên được cấp 
Giấy phép kinh doanh Du lịch 
quốc tế
BenThanh Tourist was one of  the 
first Travel companies in Vietnam 
being granted the license to do 
international travel business.

1993
Được cấp phép kinh doanh xuất 
nhập khẩu trực tiếp và đặt bút ký 
kết hợp đồng Liên doanh nước 
ngoài đầu tiên, thành lập công 
ty liên doanh Saigon Heritage 
House.
In 1993, the company was granted 
the license  to do import and export 
business directly and to sign the 
first foreign contract for the joint-
venture company named Saigon 
Heritage House .

1994 
Thành lập Văn phòng Chi nhánh 
Hà Nội; Được Chính phủ cấp giấy 
phép thành lập công ty Liên doanh 

Hình thành & phát triển About Us

nước ngoài Mê Linh Plaza, sau này 
là dự án Vietcombank – Bonday – 
BenThanh.
In 1994, the Branch Office in 
Hanoi city was set up. In addition, 
BenThanh Tourist was also granted 
the license by the Government to 
establish foreign joint- venture 
company named Me Linh Plaza 
and later known as  Vietcombank- 
Bonday- BenThanh project.

1994 - 1996 
Hình thành 03 dự án liên doanh 
nước ngoài với tổng vốn đầu tư trên 
600 triệu USD. Lần lượt gia nhập 
thành viên chính thức của các tổ 
chức: Hiệp hội Du lịch Nhật Bản 
(JATA), Hiệp hội Du lịch châu Á –
Thái Bình Dương (PATA), Hiệp hội 
Du lịch châu Mỹ (ASTA). 
Between 1994 and 1996, 03 foreign 
joint venture projects came into 
being with a total investment of 
over 600 million US dollars. Also, 
BenThanh Tourist has in turn 
become a full member of  the 
following association:
*Japan Association of Travel 
Agents (JATA).

* The Pacific Asia Travel 
Association (PATA).
*American Society of Travel 
Agents (ASTA).

1997
Là 1 trong 9 thành viên sáng lập 
Tổng công ty Bến Thành trên cơ 
sở sáp nhập các đơn vị kinh tế 
quận 1; Thành lập Văn phòng Chi 
nhánh Đà Nẵng.
In 1997, BenThanh Tourist was 
one of the 9 founding members 
of Ben Thanh Group on the basis 
of merging enterprises of District 1. 
Also, the Branch Office in Da Nang  
city was set up in the same year.

2000 - 2004
Bước ngoặt quan trọng và có ý 
nghĩa to lớn. Mua lại toàn bộ vốn 
góp của các đối tác nước ngoài tại 
các dự án liên doanh, đánh dấu 15 
năm trưởng thành và phát triển 
vững mạnh của công ty.
Between 2000 and 2004, 
BenThanh Tourist witnessed an 
important turning point of great 
significance when  the company 
acquired the entire equity of 
foreign counterparts working for 
joint-venture projects, marking 
15 years of growth and strong 
development of the company.

2005
Chuyển sang hoạt động theo hình 
thức công ty TNHH Một thành viên. 

Tiếp tục phát huy thế mạnh trong 
các lĩnh vực: Lữ hành, Nhà hàng, 
Khách sạn, Đầu tư, Liên doanh, 
Liên kết. Gặt hái nhiều thành tích 
giải thưởng trong nước và quốc tế, 
tạo nền tảng vững chắc cho công 
ty trên con đường phát triển.
In 2005, BenThanh Tourist  
switched to One Member Limited 
Liability Company. Since then 
it has continued to prove the 
strength in many fields including 
Travel, restaurants, hotels, 
investment, Joint-Venture and 
affiliation. Moreover, BenThanh 
Tourist has obtained many 
international and national 
achievements  and awards which 
have created a solid foundation 

for the company on the path to 
development.

2010 - 2014
Tập trung tái cấu trúc về vốn, 
tăng vốn điều lệ từ 190 tỷ đồng 
lên 320 tỷ đồng. Tái cấu trúc các 
danh mục đầu tư và bộ máy tổ 
chức, chuẩn bị cho công tác cổ 
phần hóa.
Between 2010 and 2014, the 
company focused on restructuring 
its capital and increasing the share 
capital from 190 billion VND to 
320 billion VND. Simultaneously, 
BenThanh Tourist also restructured  
portfolio and organization 
apparatus to make all preparation 
for equitization.

BenThanh Tourist được thành lập, đúng thời điểm Việt Nam đang thực 
hiện chính sách đổi mới và mở cửa, công ty bắt đầu hình thành với sự ra 
đời của: Trung tâm Dịch vụ Lữ hành, Trung tâm Dịch vụ Kiều hối, Trung 
tâm Thương mại xuất nhập khẩu.
BenThanh Tourist was founded on December 09th ,1989 at the right time  
when Vietnam carried out  “Doi Moi” or “Open door” market - oriented policy. 
The company began to establish Travel Service Center, Overseas Currency 
Exchange Service Center and Import and Export Trading Center.

2015 - Nay/Present
Trong 2015, chính thức ra đời Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến 
Thành (BenThanh Tourist) với chiến lược  đổi mới toàn diện, xây dựng 
BenThanh Tourist trở thành công ty đa sở hữu, hoạt động theo mô 
hình công ty mẹ - công ty con. Trong đó dịch vụ Du lịch đóng vai trò 
chủ đạo, dịch vụ Bất động sản là lĩnh vực chiến lược cho sự phát triển 
du lịch và thương hiệu một cách bền vững, dịch vụ Tài chính là lĩnh 
vực mang tính đột phá phục vụ cho sự phát triển và gia tăng giá trị 
doanh nghiệp.
In 2015, BenThanh  Tourist  Joint Stock Company (BenThanh Tourist) 
came into existence with the strategy of comprehensive innovation, 
making it become  a multiple ownership company, operating under the 
model of subsidiary company. In which travel services play a key role. 
Real estate business is a strategic field for sustainable  development of 
tourism and the brand name. Financial investment is a breakthrough in 
development and increasing  the value of the company.
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Hệ thống mạng lưới

Lữ hành
HEAD OFFICE
•  70 Ly Tu Trong St., Dist. 1, 
Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 3520 2020
www.benthanhtourist.com

TRAVEL SERVICE CENTER
•  3  - 5 Nguyen Hue St., Dist. 1
Ho Chi Minh City
Tel: +84 28 3822 7788
Call Center: 1900 6668

BRANCH OFFICE IN HA NOI
•  4th Floor, Kinh Do Building
93 Lo Duc St., Ha Noi City
Tel: (84 - 24) 3944 5126

Khách Sạn & Nhà HàngBất động sản

THE MYST DONG KHOI HOTEL 
•  4 - 6 - 8 Ho Huan Nghiep St, Dist.1, HCM City

VIEN DONG HOTEL 
•  275A Pham Ngu Lao St, Dist.1, HCM City

NGAN HA HOTEL
•  190 Le Thanh Ton St., Dist.1, HCM City

TU DO RESTAURANT 
•  1st Floor, Vien Dong hotel. 
275A Pham Ngu Lao St., Dist. 1, HCM City

•  58 Ho Hao Hon St., Dist.1, HCM City

•  583B Su Van Hanh St., Dist 10, HCM City

TRUNG NGUYEN LEGEND 
•  80 Dong Khoi St., Dist.1, HCM City

BACH DANG FOOD JSC
•  26D Le Loi St., Dist. 1, HCM City

DONG DAO CAFE
•  164 Pasteur St., Dist. 1, HCM City

PHUC LONG COFFEE 
& TEA EXPRESS
•  195-197 Dinh Tien Hoang St., Dist.1, HCM City

PARK VIEW HOTEL 
•  09 Ngo Quyen St., Hue City

NAM CHAU HOI QUAN 
•  07 Van Xuan St., Hue City

SONG HUONG FLOATING RESTAURANT
•  3/2 Park Le Loi St., Hue City

THANG MUOI  VUNG TAU  HOTEL 
•  151 Thuy Van St., Vung Tau City

Network

BEN THANH BUILDING
•  32 - 34 Ngo Duc Ke St.,Dist.1, HCM City
•  55 Nam Ky Khoi Nghia St., Dist.1, HCM City
•  77 - 79 Nguyen Trai St.,Dist.1, HCM City
•  86 Ly Tu Trong St.,Dist.1, HCM City
•  82-84 Calmette St.,Dist.1, HCM City
•  66 - 68 Hai Ba Trung St.,Dist.1, HCM City

ORCHID APARTMENTS FOR LEASE
•  180A Hai Ba Trung St., Dist.1, HCM City

JEWELRY CENTER
•  68 Le Loi St.,Dist.1, HCM City

CITY GYM
•  28 Le Loi St.,Dist.1, HCM City

BRANCH OFFICE PHAN THANH 
SERVICES CO., LTD
•  15-17-19 Ton That Thiep St.Dist.1, HCM City

FOR LEASE
•  75 - 77  Ho Tung Mau St.,Dist. 1, HCM City
•  125 Ho Tung Mau St.,Dist. 1, HCM City

CELLPHONES 
•  218-220 Tran Quang Khai St., Dist.1, HCM City
•  55B Tran Quang Khai St., Dist.1, HCM City

FAMER MARKET
•  104 Hai Ba Trung St., Dist.1, HCM City

TAN MAI WINE SHOP
•  207 Le Thanh Ton St., Dist.1, HCM City

BENTHANH TRADE
•  No 9, 32 St., Ward 06, Dist. 4, HCM City

BRANCH OFFICE IN DA NANG
•  90 Quang Trung St.,
Hai Chau Ward, Da Nang City
Tel: (84 - 23) 6356 1770

BRANCH OFFICE IN CAN THO
•  135A Tran Hung Dao St.,
An Phu Ward, Can Tho City
Tel: (84 - 29) 2367 6868

TOURIST OFFICE IN CA MAU
•  378 Phan Ngoc Hien, Ward 9,
Ca Mau City
Tel: (84 - 29) 0354 0234

TOURIST OFFICE IN HUE
•  18 Le Loi St., Hue City, 
Thua Thien Hue Provice.

BEN THANH VINH SANG
•  An Thuan, An Binh, Long Ho 
District, Vinh Long Province

HỆ THỐNG
    MẠNG LƯỚI

Tour & Travels
Real estate Hotels & Restaurants

Network
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Dịch vụ du lịch là mảng kinh doanh mũi nhọn được 
hình thành ngay từ những ngày đầu thành lập của 
công ty, bao gồm các lĩnh vực hoạt động chính: Du 
lịch trong nước, Du lịch nước ngoài, Du lịch quốc tế, Du 
lịch MICE (du lịch kết hợp hội nghị, hội thảo, sự kiện…). 
Bên cạnh các tour du lịch chất lượng cao, BenThanh 
Tourist còn cung cấp các dịch vụ vận chuyển, hướng 
dẫn viên du lịch, đại lý bán vé máy bay v.v…
Mạng lưới văn phòng du lịch của công ty phủ khắp 
03 miền đất nước: Hà Nội, Đà Nẵng, Cần Thơ, Cà Mau 
và chuỗi văn phòng du lịch tại các quận trung tâm 
TP.HCM.

Công ty xây dựng nhiều loại sản phẩm như các 
chương trình du lịch tìm hiểu Việt Nam, chương trình 
du lịch Đông Dương, chương trình Caravan, chương 
trình du lịch mạo hiểm, chương trình du lịch văn hóa, 
chương trình du lịch sinh thái, chương trình xây dựng 
nhóm (Team building), chương trình du lịch đến các 
nước châu Á, châu Âu, châu Phi, châu  Mỹ. v.v… 

Travel Service is a key business segment taking shape 
from the very inception of  BenThanh Tourist, covering 
the main areas of activity: Inbound tours, Outbound 
tours, domestic tours and MICE tourism (Meetings, 
Incentives, Conferences and Exhibitions). Besides high 
quality tours, BenThanh Tourist also provides transfer 
and transportation services, tour guides and air ticket 
agents...
The network of tourist offices of BenThanh Tourist 
covers three parts of the country: Ha Noi, Da Nang, 
Can Tho, Ca Mau and a chain of tourist offices in urban 
districts of Ho Chi Minh City.

BenThanh Tourist handles various forms of tourism and 
tour programs such asVietnam Insight tours, Indochina 
tours, Caravan tours, Historical - cultural tours, Eco-
tourism, Adventure tours, Team building programs and 
many other tours to different countries of different 
continents...

Tour&Travels
Lữ hành 
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Lữ hành 

Du lịch quốc tế
Là một trong số những hãng Lữ hành được cấp giấy phép Du lịch quốc 
tế đầu tiên của Việt Nam, BenThanh Tourist luôn giữ vững vị thế trên thị 
trường với các dòng sản phẩm truyền thống được du khách quốc tế yêu 
thích lựa chọn bao gồm: các tour du lịch văn hóa, các tour du lịch nghỉ 
dưỡng, tour trải nghiệm đời sống sinh hoạt người dân, tour liên tuyến 03 
nước Đông Dương... Luôn đi đầu, khám phá, đổi mới với các dòng sản 
phẩm tạo sự khác biệt: Chơi golf, tour du lịch khám phá, mạo hiểm (đạp xe, 
leo núi, lặn biển, chèo thuyền kayak.v.v…), tour kết hợp những sự kiện quốc 
tế quan trọng được tổ chức trên lãnh thổ Việt Nam... 

BenThanh Tourist cũng thực hiện định kỳ các chương trình khuyến mãi 
vào các thị trường tiềm năng, tham gia các hội chợ du lịch quốc tế tại Anh 
(WTM), Pháp (TOP RESA), Đức (ITB), Úc (ITE), Nhật Bản (JATA TOURISM 
EXPO), thu hút sự chú ý của thị trường du lịch quốc tế. Các thị trường 
truyền thống của công ty gồm: Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Hà Lan, Tây Ban Nha, 
Úc, Nhật Bản và thị trường Đông Nam Á….

Với những nỗ lực không ngừng, BenThanh Tourist đạt được nhiều giải 
thưởng danh giá do các tổ chức trong nước và quốc tế trao tặng. Đạt danh 
hiệu “Nhà điều hành tour quốc tế hàng đầu Việt Nam” do Tổng cục Du lịch 
Việt Nam bình chọn trong 20 năm liên tiếp.

Being one of the first travel agencies granted Inbound Travel business 
license, BenThanh Tourist always keeps its position in the market for 
traditional product lines which are favorite towards international travelers.  
Of the following: Cultural tours, Rest & Recreation tours, Indochina tours, 
tours to experience daily life of local people, the company always pioneers  
in discovering and innovating the product family to make a difference: 
Golfing tours, Diving tours, Discovery tours, Adventure  tours (Traveling by 
bicycle, diving, kayaking, climbing, etc...) and tours combining important 
international events are  held within the territory of Vietnam...

BenThanh Tourist also applies periodical  promotions to potential markets 
and participate in international travel fairs in the UK (WTM), France (TOP 
RESA), Germany (ITB), Australia  (ATE) , Japan (JATA TOURISM EXPO) etc... 
in an effort to attract the attention of the international tourism market. 
Traditional markets of the company include the UK, France, Germany, 
Netherlands, Spain, USA, Australia, Japan and South East Assia markets… 

With sustained efforts, BenThanh Tourist has won several honorable prizes 
awarded by international and domestic oganizations. Especialy, the Vietnam 
Tourism Award “Top Ten International Tour Operator in Vietnam” voted by 
Vietnam National Administration of Tourism in 20 consecutive years.

Tour & Travels
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Không ngừng đáp ứng nhu cầu du lịch 
nước ngoài ngày càng tăng cao của du 
khách, BenThanh Tourist chuyên thiết kế 
và tổ chức các tour du lịch đến khắp năm 
châu: Hoa Kỳ, Pháp, Đức, Hà Lan, Ý, Tây 
Ban Nha, Ai Cập, Thổ Nhĩ Kỳ, Brazil, Nam 
Phi, Tây Tạng, Trung Quốc, Đài Loan, Nhật 
Bản, Hàn Quốc, Hong Kong, các nước 
Đông Nam Á… 

Với bề dày kinh nghiệm của Nhà tổ chức 
tour chuyên nghiệp, BenThanh Tourist 
luôn lựa chọn và hợp tác với các đối tác có 
năng lực hàng đầu trong lĩnh vực lữ hành 
tại các quốc gia và là một trong những 
nhà tổ chức tour MICE hàng đầu Việt Nam, 
đã tổ chức thành công nhiều đoàn khách 
du lịch kết hợp sự kiện (MICE) từ vài trăm 
lên đến vài ngàn khách tại nhiều quốc gia: 
Nhật Bản, Hàn Quốc, Singapore, Thái Lan, 
Đài Loan và các quốc gia châu Âu. Khẳng 
định uy tín thương hiệu BenThanh Tourist 
đối với khách hàng và đối tác trong và ngoài 
nước, BenThanh Tourist cũng nhận được 
những đánh giá cao từ các đối tác quốc 
tế và sự bình chọn của khách hàng, các 
tổ chức du lịch trong nước với nhiều danh 
hiệu, giải thưởng du lịch quốc tế như: 
+ “The Friends Of Thailand Awards” do Tổng 
cục du lịch Thái Lan trao tặng.
+ “The Best Supporting Vietnam Outbound 
Travel Agent” do Resorts World Genting 
Malaysia trao tặng.
+ “The Best Travel Agency - Indochina” do 
Tạp chí Travel Weekly Singapore trao tặng.
+ “Impressive Partner” và “Sales King” 
dành cho hãng lữ hành Việt Nam đưa đoàn 
khách quy mô lớn nhất đến Hàn Quốc năm 
do Tổng cục du lịch Hàn Quốc trao tặng… và 
nhiều giải thưởng khác.
+  Giải ‘Đối tác Sáng tạo nhất’  do tổng cục 
Hàn Quốc trao tặng.
+ JNTO Best Selling Travel Agency Silver do 
tổng cục du lịch Nhật Bản trao tặng.

BenThanh Tourist  always meets the demand 
of  Vietnamese people traveling to foreign 
countries by designing and organizing 
outbound tours to the UK, France, Germany, 
Netherlands, Italy, Spain, Egypt, Turkey, USA, 
Brazil, South Africa, Tibet, China, Taiwan, 
Hong Kong and Asian countries.

With the experience of a professional tour 
operator in Vietnam, BenThanh Tourist 
keeps always selecting and working with 
its leading counterparts in the field of travel 
industry in many countries. The company 
also is the leading MICE tour Opeprator, has 
successfully organized  MICE groups from 
several hundred up to several thousand 
visitors to many countries such as Japan, 
South Korea, Singapore, Thailand, Taiwan 
and Europe, etc... 

BenThanh Tourist has also received 
appreciation from international counterparts. 
Besides the prestigious prizes awarded by 
Vietnamese tourism organizations and  voted  
by loyalty clients, BenThanh Tourist also has 
a great honor to be awarded many titles and 
prizes by the world travel organizations such 
as “The Friends of Thailand Awards”,
 “The Best Supporting Vietnam Outbound 
Travel Agent”, “The Best Travel Agency- 
Indochina” granted in turn by the Tourism 
Authority of Thailand, Resorts World Genting  
Malaysia and Travel Weekly Magazine 
of Singapore and especially, The prize of 
“Impressive Partner” and “Sales King” for 
Vietnamese Travel Agencies bringing the 
biggest number of travelers to South Korea ,  
The ‘Most Innovative Partner’  awarded by  the 
Korea Tourism Organization (KTO). JNTO Best 
Selling Travel Agency Silver awarded by Japan 
Tourism Organization.

Lữ hành Tour & Travels

Du lịch nước ngoài
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Du lịch trong nước

Lữ hành 

Luôn tìm tòi khám phá những điểm đến mới lạ, hấp dẫn trên khắp 
vùng miền Tổ quốc. Bên cạnh các tour du lịch truyền thống như: 

các tour liên tuyến miền Bắc, miền Trung, miền Nam, Tây Nguyên, 
các tour biển đảo… Các tour chuyên đề như du lịch sinh thái, tour 

khám phá, trải nghiệm, tour du lịch tuần trăng mật, tour Premium với 
các dịch vụ đẳng cấp... cũng được xây dựng và đổi mới liên tục nhằm 
phục vụ tốt nhất nhu cầu ngày càng cao của khách hàng.

Với dòng sản phẩm tạo nên sự khác biệt của công ty như: Tour thăm làng 
hoa Sa Đéc mùa xuân, Tour khám phá U Minh Hạ mùa gác kèo ong - Ở 
Homestay trong Đất Mũi Cà Mau, tour khám phá hang động kỳ vĩ miền 
Trung và hành trình đến các điểm cực của Tổ quốc,... đã tạo nên bản sắc 
BenThanh Tourist được du khách yêu thích và nhớ đến.

BenThanh Tourist always seeks and discovers fascinating new destinations 
throughout the country including traditional tours. Of the following, Trans 
- Vietnam tours, inter - route tours covering the North, the Central, the 
South, the Mekong Delta, Central Highlands and island tours… are always 
available. In addition, thematic tours such as ecotourism tours, exploring 
tours, experiencing tours and honeymoon tours, Premium tours... are well 
designed and constantly renovated for best serving the increasing need of 
the visitors.

With the product family that makes some difference, BenThanh Tourist 
provides visitors with special tours  such as visiting Sa Dec flower village 
in spring, experiencing U Minh Ha cajuput forest during bee ‘s honey 
collecting season & homestay in the southernmost point of Ca Mau, 
discovering grandiose caves in Central Vietnam, taking tours to the 
Easternmost, Westernmost, Southernmost and  Northernmost points of 
Vietnam. All of these have created the identity of BenThanh Tourist which 
is great favorites of visitors.

Tour & Travels



20 21BENTHANH TOURIST PROFILE JOURNEY TO YOUR HEART

Loại hình du lịch MICE là thế mạnh của 
BenThanh Tourist. Khi du lịch MICE bắt 
đầu phát triển, BenThanh Tourist tự hào 
là một trong những nhà tổ chức tour 
MICE hàng đầu Việt Nam với sự ra đời 
của trung tâm MICE chuyên nghiệp, hiệu 
quả và gần như tiên phong trong ngành 
du lịch. Hàng năm, công ty tổ chức thành 
công cho hàng trăm đoàn khách MICE 
trong và ngoài nước với hàng trăm ngàn 
lượt khách và lượng khách tăng trưởng 
mạnh sau mỗi năm.

Nhiều khách hàng truyền thống lâu năm 
của BenThanh Tourist là các công ty, 
tập đoàn lớn của Việt Nam và quốc tế có 
những đòi hỏi yêu cầu chất lượng cao và 
sự chuyên nghiệp của nhà tổ chức như 
Dai-ichi Life, ACE Life, Samsung, Toyota, 
Intel, Daikin, Castrol…

Vì những đóng góp cho ngành công 
nghệ MICE quốc tế và khu vực, 
BenThanh Tourist đã vinh dự nhận 
giải thưởng “The Best Travel Agency - 
Indochina” được trao tặng bởi tạp chí 
Travel Weekly của Singapore và nhiều 
giải thưởng danh giá khác.

MICE travel has been a strong point of 
BenThanh Tourist. Since the MICE travel 
began to develop, BenThanh Tourist has 
proudly become one of the leading MICE 
organizers in Vietnam with the existence 
of professional and efficient center for 
MICE in the travel industry. Every year, the 
company successfully holds hundreds 
of MICE groups in Vietnam and in foreign 
countries for hundreds of thousands of 
visitors and the number of clients keeps 
growing year after year.

BenThanh Tourist is proud of being tour 
operator for many loyalty clients coming from 
Vietnamese and international corporations 
and groups including Dai-ichi Life, ACE Life, 
Samsung, Toyota, Intel, Daikin, Castrol, etc… 
Most of the time, they require high quality 
products and professionalism of the tour 
operator. 

Thanks to great contribution to international 
and regional MICE travel, BenThanh Tourist 
has been honored with the award “The Best 
Travel  Agency - Indochina” granted by 
Travel Weekly Magazine of Singapore and 
many other honorable prizes.

Du lịch kết hợp hội nghị, 
hội thảo, sự kiện

Lữ hành Tour & Travels
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Lữ hành 

Trung tâm 
Dịch vụ vé máy bay
Air ticket  
 Service center

Là lĩnh vực dịch vụ hỗ trợ cho hoạt động Lữ hành công ty, 
Trung tâm dịch vụ vé máy bay cũng là đơn vị cung cấp các 
dịch vụ cho các đơn vị du lịch chiếm tỉ lệ cao trong ngành.

Bên cạnh hoạt động cung cấp xe du lịch từ 04 đến 45 chỗ, 
BenThanh Tourist còn là đại lý hàng không chính thức của 
trên 40 hãng hàng không quốc tế và Việt Nam. Những năm 
trở lại đây, dịch vụ vận chuyển BenThanh Tourist phát triển 
mạnh mẽ trong các thị phần tour Free & Easy (Tour tự chọn 
từng phần), Charter fly (thuê riêng chuyến bay)…

Với kinh nghiệm trong hoạt động du lịch, BenThanh Tourist 
tư vấn cho khách hàng cũng như các doanh nghiệp trong 
ngoài nước và các sinh viên để họ lựa chọn những chuyến 
bay phù hợp nhất, thực hiện các thủ tục khai báo tại cửa 
khẩu, đặt phòng khách sạn, dịch vụ đón tiễn...

Being a supporting service for the travel operation, Air Ticket 
Service Center are also the units occupying a high proportion 
in the industry.
Besides providing tourist cars from 04 to 45 seats, BenThanh 
Tourist is also an official air ticket agent  of over 40 international 
airlines including Vietnam Airlines. In recent years, transfer & 
transportation services of BenThanh Tourist have flourished 
in the market share of Free & Easy tours (the tour includes 
airfare, hotel accommodation and two-way airport transfers 
only) and Charter flights.  
With experience in travel business, BenThanh Tourist 
permanently advises the client including students as well as 
foreign and domestic companies to choose the most suitable 
flights, perform declaration formalities at checkpoints  and 
provide them with hotel reservations and pick up & drop off 
services, etc...

Tour & Travels
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Là lĩnh vực kinh doanh đem lại nguồn lợi lớn 
cho công ty, hệ thống nhà hàng, khách sạn 
và khu nghỉ dưỡng 3 - 4 sao của BenThanh 
Tourist luôn phát triển mạnh trong nhiều 
năm qua nhờ chất lượng dịch vụ ổn định và 
cơ sở vật chất khang trang, hiện đại đã góp 
phần vào chuỗi dịch vụ khép kín trên toàn 
hệ thống BenThanh Tourist. Tọa lạc tại các vị 
trí đắc địa, hệ thống khách sạn, nhà hàng và 
khu nghỉ dưỡng BenThanh Tourist là điểm 
dừng chân quen thuộc của nhiều du khách, 
cũng như luôn được tin chọn là nơi tổ chức 
các buổi hội nghị, hội thảo quy mô lớn. 

This is one of the business fields that can be 
able to bring great benefit to the company, 
the chain of restaurants, 3- 4 star hotels and 
resorts of BenThanh Tourist has been fast 
growing for many years due to the stability 
of service quality  and modern and neat 
material facilities. All of this has contributed 
to a closed chain of services throughout 
BenThanh Tourist system. Located in the 
prime location, the chain of hotels, resorts 
and restaurants has, in reality, become a 
familiar destination of many tourists and 
they have been chosen as the venue for 
large-scale conferences and seminars.

Hotels&
Restaurants

Khách sạn 
& Nhà hàng



26 27BENTHANH TOURIST PROFILE JOURNEY TO YOUR HEART

The Myst toạ lạc trên con đường 
Hồ Huấn Nghiệp, nằm kề bên đại lộ 
Đồng Khởi sầm uất. Chỉ mất vài phút 
để dạo bước đến phố đi bộ Nguyễn 
Huệ hay ngắm nhìn Sông Sài Gòn 
êm ả. Sài Gòn quanh The Myst luôn 
tấp nập kẻ đến người đi, ấy vậy mà 
những tòa nhà mang nét kiến trúc 
Pháp thanh lịch, hay khu chợ Bến 
Thành với tháp đồng hồ vẹn nguyên 
bốn mặt vẫn còn đó bền bỉ theo 
thời gian. Dừng chân giữa hẻm nhỏ, 
đừng vội vã, hãy lắng lòng mình để 
nghe tiếng rao của những người bán 
hàng rong, âm thanh lao xao quen 
thuộc từ vài thập kỉ trước chen lẫn 
tiếng xe máy rì rầm và những quán 
cafe thơm nồng nghi ngút khói luôn 
mời gọi.

The Myst Dong Khoi inhabits tree-
lined Ho Huan Nghiep Street, near 
the gently flowing waters of the 
Saigon river, and steps from famous 
Dong Khoi Street – the fashionable 
commercial heart of Saigon since 
colonial times. You’re free to 
meander along the riverfront, or 
head to the Opera House, to Notre-
Dame Cathedral or to Independence 
Palace. Or heed the call of Nguyen 
Hue Walking Street with all its bars 
and boutiques.

KHÁCH SẠN THE MYST ĐỒNG KHỞI
The Myst Dong Khoi Hotel
6-8 Ho Huan Nghiep St., Dist.1, 
Ho Chi Minh City. 

Khách sạn - Nhà hàng Hotel & Restaurant
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Khách sạn - Nhà hàng

Tọa lạc ngay khu trung tâm thành phố, khách sạn 
Viễn Đông sở hữu 100 phòng lưu trú với trang thiết 
bị hiện đại, trang nhã mang đến cho khách hàng 
không gian nghỉ ngơi thư giãn tiện nghi và sang 
trọng. Bên cạnh đó, khách sạn sở hữu 04 phòng 
hội nghị với sức chứa lên đến 250 khách mỗi 
phòng cùng trang thiết bị hiện đại, là nơi tổ chức 
hội nghị, hội thảo, đại hội cổ đông quen thuộc của 
nhiều tập đoàn công ty trong thành phố. Ngoài ra, 
khách sạn còn nhiều tiện ích khác như Nhà hàng, 
phòng tập gym, chăm sóc sức khỏe, cafe…

KHÁCH SẠN VIỄN ĐÔNG
Vien Dong Hotel
275A Pham Ngu Lao St., Dist.1, 
Ho Chi Minh City. 

Hotel & Restaurant

Located right in the very heart of the city, Vien 
Dong hotel has 100 rooms with modern and 
elegant equipment that gives customers luxurious 
and relaxing space. The hotel also possesses 
04 conference rooms with modern facilities 
accommodating up to 250 persons per each and this 
is the venue of familiar conferences, seminars and 
shareholders’ meetings held by many corporations 
based in Ho Chi Minh City. In addition, the hotel just 
has many other facilities such as restaurant, fitness 
center, health spa, cafe, etc...
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Với quy mô 41 phòng, trang thiết bị nội thất, tiện nghi hiện 
đại với những phòng nghỉ xinh xắn, ấm cúng có tầm nhìn 
ra chợ đêm Bến Thành sôi động và quyến rũ. Ngân Hà còn 
cung ứng các dịch vụ: đón tiễn sân bay, cho thuê xe du 
lịch và xe gắn máy, đặt vé máy bay cũng như sắp xếp các 
chuyến tham quan du lịch. 

Ngan Ha hotel has 41 pretty, cozy rooms with modern interior 
equipment and facilities facing bustling and fascinating Ben 
Thanh night market. The hotel also provides several services 
such as airport pick-up and drop-off, car and motorbike 
rental, air ticket booking and sightseeing tours.

KHÁCH SẠN NGÂN HÀ 
Ngan Ha Hotel
190 Le Thanh Ton St., Dist.1, 
Ho Chi Minh City.

Khách sạn - Nhà hàng

Tọa lạc tại trung tâm thành phố Huế, chỉ 10 phút đi bộ đến 
thành Huế và các khu mua sắm, thương mại, giải trí. Park 
View được thiết kế hài hòa giữa lối kiến trúc phương Tây và 
đường nét kiến trúc Việt Nam mang đến cho du khách một 
không gian ấm cúng và thoải mái khi trở về thăm cố đô.

Located in center of Hue City, just 10 minutes walk  from Hue 
Citadel, shopping malls, commercial and entertainment 
center. Park View hotel is a harmonious architecture 
combination between Western  and Vietnamese style. It will 
certainly give the hotel guests a cozy and comfortable space 
whenever they return to the ancient capital.

KHÁCH SẠN PARK VIEW
Park View Hotel
09 Ngo Quyen St., Hue City 

Hotel & Restaurant
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Tọa lạc ngay đường Thùy Vân, Bãi Sau, thành phố Vũng Tàu 
với 91 phòng ngủ được thiết kế trang nhã, đầy đủ tiện nghi 
cho du khách một kỳ nghỉ thoải mái, trong lành. Nhà hàng 
lớn với sức chứa linh động từ 300 đến 500 chỗ phục vụ các 
món hải sản tươi sống. Ngoài ra, khách sạn còn nhiều tiện 
ích và các môn thể thao như: Phòng hội nghị, karaoke, sân 
tennis, bóng bàn và các môn thể thao trên biển…

Located in Thuy Van Street, the Rear Beach of Vung Tau City. 
The hotel owns 91 bedrooms gracefully equipped with full 
facilities for a comfortable holiday. The large restaurant with 
flexible capacity of 300 to 500 seats serves fresh seafood. 
Besides, the hotel also provides other facilities such as 
conference rooms, karaoke, tennis courts, table tennis and 
marine sports…

KHÁCH SẠN THÁNG 10 VŨNG TÀU
Thang Muoi Vung Tau Hotel
151 Thuy Van St., Vung Tau City 

Khách sạn - Nhà hàng Hotel & Restaurant

Hệ thống nhà hàng Tự Do có thương hiệu trên 50 năm là điểm đến yêu 
thích của thực khách trong nước và du khách quốc tế. Tọa lạc tại các vị trí 
lý tưởng trong thành phố, hệ thống nhà hàng chuyên phục vụ các món ăn 
Âu - Á, hải sản tươi sống, thực đơn phong phú, hương vị độc đáo… được 
chế biến bởi các đầu bếp nhiều năm kinh nghiệm. 
Nhà hàng Tự Do được thiết kế sang trọng, đẳng cấp và được định kỳ nâng 
cấp nhằm mang đến cho thực khách không gian thưởng thức ẩm thực 
hoàn hảo. Ngoài phòng VIP sang trọng từ 10 đến 80 khách, nhà hàng còn 
có các phòng tiệc hội nghị, tiệc BBQ, finger food, cocktail, buffet, tiệc bàn…

The chain of  Tu Do restaurants bears the brand  of  more than 50 years proved 
to be a favorite location for international and domestic diners. Located right 
in the center of the city, Tu Do restaurants specialize in European and Asian 
food, fresh seafood with original taste prepared by seasoned chefs.
Tu Do restaurants represent a luxurious and high- class design and they are 
periodically upgraded for providing diners with perfect food space. Besides 
luxurious VIP rooms seating from 10 to 80 guests, the restaurant also has a 
conference room, BBQ, finger food, table food, cocktails, buffet, etc…

HỆ THỐNG NHÀ HÀNG TỰ DO
Tu Do Restaurant Chain
58 Ho Hao Hon St., Dist.1, 
Ho Chi Minh City.
1st Floor, Vien Dong hotel
275A Pham Ngu Lao St., Dist.1, 
Ho Chi Minh City.
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Là một trong những thương hiệu kem lâu 
đời nhất tại TP.HCM, kem Bạch Đằng không 
chỉ là sự lựa chọn hàng đầu của những thực 
khách sành ăn mà còn là địa chỉ ẩm thực 
được nhiều sách hướng dẫn du lịch nhắc 
đến. Không chỉ là thương hiệu kem thuần 
túy, kem Bạch Đằng đã góp phần làm nên 
nét văn hóa ẩm thực của người dân bản địa. 
Nổi tiếng với món kem trái dừa tươi mát, kem 
Bạch Đằng hấp dẫn du khách bằng cách chế 
biến truyền thống đậm đà hương vị tự nhiên.

As one of the oldest ice cream brands in Ho 
Chi Minh City, Bach Dang ice cream is not 
only the first choice of the gourmet but it is 
also an ideal place recommended by many  
guidebooks. Not just a pure ice cream 
brand, Bach Dang ice cream has helped 
to create food culture of the indigenous 
people. Renowned for fresh coconut ice 
cream, it always fascinates tourists due to 
traditional mode of processing ice cream 
with natural flavors.

Nhà hàng Nam Châu Hội quán tại cố đô Huế được 
hình thành từ đầu thế kỷ 19 và từng là nơi giao lưu 
của các vị quan lại triều Nguyễn. Tọa lạc tại vị trí có 
giá trị lịch sử lâu đời cùng không gian kiến trúc độc 
đáo mang đậm nét văn hóa bản địa, nhà hàng sẽ 
mang đến cho thực khách một không gian thưởng 
thức ẩm thực khó quên. 

Founded in the heart of Hue ancient city, the meeting 
place of the Nguyen Dynasty mandarins from the 
early 19th century.  Located in a long history city 
with original architectural space imbued with native 
culture, the restaurant will bring diners a never-to-
be-forgotten space.

CÔNG TY CP THỰC PHẨM BẠCH ĐẰNG
Bach Dang Food Joint Stock Company
26D Le Loi St., Dist.1, HCMC

NHÀ HÀNG NAM 
CHÂU HỘI QUÁN
Nam Chau Hoi Quan 
Restaurant
07 Van Xuan St., 
Hue City

Khách sạn - Nhà hàng

Nhà hàng nổi Sông Hương với lối kiến trúc hiện đại, hài 
hòa giữa khung cảnh nên thơ xứ Huế. Nhà hàng nổi 
Sông Hương là nhà hàng duy nhất ở Huế tọa lạc trên 
dòng sông Hương êm đềm, cạnh bên là cầu Trường 
Tiền thơ mộng đã đi vào lịch sử và thơ ca. Nhà hàng 
được xây dựng hiện đại với hơn 350 chỗ ngồi thoáng 
mát. Đến với nhà hàng nổi Sông Hương, quí khách sẽ 
được thưởng thức các món ăn Âu - Á, đặc biệt là các 
món thủy hải sản tươi ngon cùng với các món ăn mang 
đậm nét đặc trưng xứ Huế.

Song Huong floating restaurant with modern 
architecture, in harmony with the poetic scenery of 
Hue. Song Perfume floating restaurant is the only 
restaurant in Hue located on the peaceful Perfume 
River, next to the poetic Truong Tien bridge that has 
gone down in history and poetry. The restaurant is 
modernly built with more than 350 cool seats. Coming 
to Song Huong floating restaurant, you will enjoy 
European-Asian dishes, especially fresh seafood 
dishes along with typical Hue dishes.

NHÀ HÀNG NỔI SÔNG HƯƠNG
Song Huong floating restaurant
3/2 Park, Le Loi St, Hue City

Hotel & Restaurant
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Là điểm hẹn của giới nghệ sĩ và người yêu nhạc tại TP.HCM, phòng trà Đồng 
Dao nổi tiếng với những chương trình văn nghệ được đầu tư công phu. 
Phòng trà được thiết kế khép kín với trang thiết bị hiện đại cùng hệ thống âm 
thanh tối tân nhất sẽ đưa bạn vào một không gian đầy tính nghệ thuật.

This is a meeting point for artists and music lovers in Ho Chi Minh City, 
Dong Dao Cafe is famous for meticulously invested performances. Closely 
designed with modern equipment and superior sound system, Dong Dao 
Cafe can take you into an artistic space.

Khách sạn - Nhà hàng

PHÒNG TRÀ CA NHẠC ĐỒNG DAO
Dong Dao Cafe
164 Pasteur St., Dist.1, HCMC

Không gian Trung Nguyên Legend là điểm hẹn lý tưởng của những 
người yêu và đam mê cà phê. Đến với Trung Nguyên Legend, bạn 
có thể thưởng thức những ly cà phê năng lượng tuyệt hảo đặc biệt 
là cà phê sữa đá ngon nhất thế gian bên những cuốn sách nền 
tảng đổi đời được chọn lọc từ tinh hoa tri thức nhân loại. 

Trung Nguyen Legend space is the ideal rendezvous for coffee 
lovers and enthusiasts. Coming to Trung Nguyen Legend, you can 
enjoy excellent energy coffees, especially the best iced milk coffee 
in the world, with life-changing foundation books selected from the 
quintessence of human knowledge.

chắt chiu tinh hoa từ những búp trà xanh và hạt 
cà phê thượng hạng cùng mong muốn mang lại 
cho khách hàng những trải nghiệm giá trị nhất khi 
thưởng thức, Phúc Long liên tục là thương hiệu 
tiên phong với nhiều ý tưởng sáng tạo đi đầu trong 
ngành trà và cà phê. 

With the desire to bring customers the most 
valuable experiences when enjoying, Phuc Long is 
continuously a pioneer brand with many innovative 
ideas at the forefront. in the tea and coffee industry.

THẾ GIỚI CÀ PHÊ 
TRUNG NGUYÊN LEGEND
80 Dong Khoi St., Dist.1, HCMC 

PHUC LONG COFFEE & TEA EXPRESS
195-197 Dinh Tien Hoang St., Dist.1, HCM 

Hotel & Restaurant
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Sở hữu các mặt bằng tại những vị trí tốt trong 
thành phố, BenThanh Tourist đã khai thác hiệu 
quả các mặt bằng dưới nhiều hình thức: tòa nhà 
văn phòng cho thuê, căn hộ dịch vụ, kinh doanh 
thương mại và các dịch vụ khác.

BenThanh Tourist owns premises in good location 
in the city and it has effectively exploited the 
premises in many forms such as office buildings, 
apartments, business services and many others. 

Bất Động Sản
Real Estate
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Tòa nhà văn phòng cho thuê trên tổng diện 
tích 1,710m2 đất, bao gồm 01 tầng hầm, 01 
tầng trệt và 09 tầng lầu. Tọa lạc tại khu trung 
tâm thành phố, đây là một trong những tòa 
cao ốc có vị trí và hướng nhìn đẹp về phía 
sông Sài Gòn thơ mộng.

The Office building has a total area of 1,710m2, 
including 01 basement, 01 ground floor and 09 
stories. Located in the city center, this is one of 
the office buildings that has beautiful location 
and overlooks the Saigon River.

BEN THANH BUILDING 1
32-34 Ngo Duc Ke St., Dist.1, 
Ho Chi Minh City.

Bất động sản

Tòa nhà văn phòng cho thuê tọa lạc ngay trung tâm 
thương mại, tài chính của thành phố. Tòa nhà bao gồm 
01 tầng hầm, 01 tầng trệt và 08 tầng lầu. Tầng hầm được 
dùng làm bãi để xe, từ tầng trệt đến tầng 08 được bố trí 
thành các diện tích văn phòng cho thuê với chất lượng 
thiết kế cao cấp theo tiêu chuẩn hạng A.

Located in the heart of commercial and financial center. 
The building has 01 basement, 01 ground floor and 08 
stories. The basement serves as a parking lot and all the 
rest is high quality office for lease conforming to standard 
of level A.

BEN THANH BUILDING 2
55 Nam Ky Khoi Nghia St., 
Dist.1, Ho Chi Minh City.

Real Estate
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Tòa nhà văn phòng cho thuê nằm ngay khu phố sầm uất cách chợ 
Bến Thành chỉ 05 phút đi bộ. Tòa nhà bao gồm 01 tầng hầm, 01 
tầng trệt và 06 tầng lầu được thiết kế hiện đại, sang trọng với các 
tiện ích như thang máy, hệ thống điều hòa tối tân, lối thoát hiểm 
rộng rãi. Nhiều diện tích phòng khác nhau phù hợp với nhiều nhu 
cầu sử dụng của khách hàng.

Located in downtown, just 05 - minutes walk  from Ben Thanh 
market. The building has 01 basement, 01 ground floor and 06 stories 
designed with modern and luxurious  facilities such as modern lift, 
air conditioning system and spacious emergency exit. The room 
has several sizes which can meet the demand of  customers.

BEN THANH BUILDING 3
77-79 Nguyen Trai St., 
Dist.1, Ho Chi Minh City.

Bất động sản Real Estate

Tòa nhà văn phòng cho thuê được xây dựng mới nhằm nâng cao 
chất lượng phục vụ và đáp ứng nhu cầu về một văn phòng làm 
việc thông minh cho các doanh nghiệp trong và ngoài nước. Tọa 
lạc ngay trung tâm Quận 1, thuận tiện cho việc đi lại, giao dịch, là 
lựa chọn tuyệt vời dành cho các doanh nghiệp.

This newly built office is located in the heart of District 1 which 
is very busy and bustling. The building can help enhance 
the service quality and meet the demand of foreign and 
Vietnamese businesses. In addition, the office building is 
actually accessible for transactions and it is a great choice to 
all businesses .

BEN THANH BUILDING 4
86 Ly Tu Trong St., Dist.1, 
Ho Chi Minh City.
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Được khai thác làm Văn Phòng chính 
BenThanh Tourist. Với vị trí trung tâm, thuận 
tiện cho việc giao thương, văn phòng hoạt 
động hiệu quả và luôn nhộn nhịp du khách.

This building serves as BenThanh Tourist 
Head Office. Located in the city center, it is 
always crowded with people and convenient 
for all transactions.

HEAD OFFICE
70 Ly Tu Trong St., Dist.1. 
Ho Chi Minh City.
Tel: (84.28) 3520 2020

Bất động sản

Tòa nhà văn phòng cho thuê nằm ngay khu phố sầm uất cách chợ 
Bến Thành chỉ 05 phút đi bộ. Tòa nhà bao gồm 01 tầng hầm, 01 
tầng trệt và 06 tầng lầu được thiết kế hiện đại, sang trọng với các 
tiện ích như thang máy, hệ thống điều hòa tối tân, lối thoát hiểm 
rộng rãi. Nhiều diện tích phòng khác nhau phù hợp với nhiều nhu 
cầu sử dụng của khách hàng.

Located in downtown, just 05 - minutes walk  from Ben Thanh 
market. The building has 01 basement, 01 ground floor and 06 stories 
designed with modern and luxurious  facilities such as modern lift, 
air conditioning system and spacious emergency exit. The room 
has several sizes which can meet the demand of  customers.

BEN THANH BUILDING 5
82 - 84 Calmette St., Dist.1. 
Ho Chi Minh City.

Real Estate
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Bất động sản

Căn hộ cho thuê Nhà Phong Lan gồm 08 
tầng, 22 căn hộ trên diện tích gần 3000m2. 
Các căn hộ có diện tích từ 50m2 đến 102m2 
có 01 đến 03 phòng ngủ.

The building has 08 stories with 22 apartments 
on an area of 3000m2. Each has an area of 
50m2 to 102 m2  from 01 to 03 bedrooms. 

ORCHID APARTMENTS 
FOR LEASE
180A Hai Ba Trung St., Dist.1,
Ho Chi Minh City.

Nằm ngay giao lộ Hai Bà Trưng - Nguyễn Siêu, 
Quận 1 sầm uất, tòa nhà thích hợp làm trụ sở 
cho các tập đoàn, công ty lớn với vị trí đắc địa và 
thuận tiện cho mọi hoạt động kinh doanh.

Located at the intersection of Hai Ba Trung 
street and Nguyen Sieu street, District 1, the 
office building is suitable for big companies 
and corporations because of its ideal location.

BENTHANH BUILDING 6
66 - 68 Hai Ba Trung St., Dist.1, 
Ho Chi Minh City.

Real Estate
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Trung tâm vàng bạc Bến Thành không chỉ là nơi giao thương mua bán các mặt 
hàng trang sức, đá quý… mà còn là địa điểm dừng chân mua sắm của khách du 
lịch khi đến với TPHCM với các mặt hàng lưu niệm, trang sức được chế tác tinh 
xảo từ vàng, bạc và nhiều loại đá quý khác nhu. 

BenThanh Jewelry Center of BenThanh Tourist is not only a place for 
buying and selling jewelry, gems... but it is also  a good destination for 
shopping souvenirs and jewelry skillfully made from gold, silver and 
various precious stones. 

JEWELRY CENTER
68 Le Loi St., Dist.1, 
Ho Chi Minh City.

Cửa hàng rượu Tân Mai chuyên kinh 
doanh các mặt hàng rượu nội, ngoại 
nhập có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng, đảm 
bảo chất lượng và luôn được bảo quản 
tốt để có thể đáp ứng về nhu cầu của quý 
khách một cách tốt nhất.

The Tan Mai wine shop specialized in 
trading domestic and imported wine 
with certificate of origin, best quality 
and preserved, always keep up with 
customers’ demands in the best way.

TAN MAI WINE SHOP
207 Le Thanh Ton St., Dist.1, 
Ho Chi Minh City.
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• HUÂN CHƯƠNG LAO ĐỘNG HẠNG I, II, III DO CHỦ TỊCH NƯỚC TRAO TẶNG.

• “TOP TEN LỮ HÀNH HÀNG ĐẦU VIỆT NAM” TRONG 20 NĂM LIÊN TIẾP 1999 
- 2019 DO TỔNG CỤC DU LỊCH VIỆT NAM VÀ HIỆP HỘI DU LỊCH VIỆT NAM 
TRAO TẶNG.

• “TOP TEN LỮ HÀNH HÀNG ĐẦU TP.HCM” TRONG 9 NĂM LIÊN TIẾP 2010 - 
2019 DO DO SỞ DU LỊCH THÀNH PHỐ HCM  TRAO TẶNG.

• "TOP 100 DOANH NGHIỆP TP.HCM TIÊU BIỂU" TỪ 2008 ĐẾN 2020 DO UBND 
TP.HCM TRAO TẶNG

• "THƯƠNG HIỆU VÀNG TP.HCM NĂM 2020" DO UBND TP.HCM & SỞ CÔNG 
THƯƠNG TP.HCM TRAO TẶNG.

• TOP 10 CÔNG TY DU LỊCH UY TÍN VIỆT NAM CÁC NĂM 2018, 2019 VÀ 2020 
DO VIETNAM REPORT VÀ BÁO VIETNAMNET BÌNH CHỌN.

• "VNR - TOP 500 COMPANY" - GIẢI THƯỞNG 500 DOANH NGHIỆP HÀNG 
ĐẦU VIỆT NAM NĂM 2020 DO VIETNAM REPORT VÀ BÁO VIETNAMNET 
BÌNH CHỌN.

• “TOP 500 THƯƠNG HIỆU HÀNG ĐẦU VIỆT NAM”.

• “THE FRIENDS OF THAILAND AWARDS 2008 - 2010” DO TỔNG CỤC DU 
LỊCH THÁI LAN TRAO TẶNG.

• “THE BEST OUTBOUND TO CAMBODIA OF THE YEAR” - BỘ DU LỊCH 
CAMPUCHIA TRAO TẶNG.

• “THE MOST VALUABLE BUYER” DO BỘ DU LỊCH INDONESIA TRAO TẶNG.

• OUTSTANDING SERVICE ¨DỊCH VỤ DU LỊCH XUẤT SẮC‘’ - BỘ DU LỊCH 
CAMPUCHIA TRAO TẶNG.

• GIẢI "IMPRESSIVE PARTNER 2015", "MOST CREATIVE PARTNER 2018" VÀ 
"GOLDEN PARTNER 2019" DO TỔNG CỤC DU LỊCH HÀN QUỐC (KTO) TẠI VIỆT NAM 
TRAO TẶNG.

• "BEST SELLING TRAVEL AGENCY - SILVER 2018" VÀ "IMPRESSIVE 
INCENTIVE TRAVEL AGENCY 2019"  DO CƠ QUAN XÚC TIẾN DU LỊCH NHẬT 
BẢN (JNTO) TRAO TẶNG.

Gi
ải

 th
ưở

ng
 • THE LABOR ORDER, FIRST CLASS, SECOND CLASS & THIRD CLASS, 

AWARDED BY THE PRESIDENT OF VIETNAM.

• “TOP TEN TOUR OPERATORS IN VIETNAM” FOR 20 CONSECUTIVE 
YEARS FROM 1999 TO 2015 OFFERED BY THE VIETNAM NATIONAL 
ADMINISTRATION OF TOURISM AND VIETNAM TOURISM ASSOCIATION.

• “TOP TEN LEADING TRAVELERS” IN SEVEN CONSECUTIVE YEARS 2010-
2019 AWARDED BY THE DEPARTMENT OF TOURISM

• "TOP 100 TYPICAL ENTERPRISES IN HCMC" FROM 2008 TO 2020 AWARDED 
BY HCMC PEOPLE'S COMMITTEE.

• "HO CHI MINH CITY GOLD BRAND IN 2020" AWARDED BY HO CHI MINH 
CITY PEOPLE'S COMMITTEE & HCMC DEPARTMENT OF INDUSTRY.

• TOP 10 PRESTIGIOUS TOURIST COMPANIES IN VIETNAM IN 2018, 2019 & 
2020 AWARDED BY VIETNAM REPORT & VIETNAMNET NEWSPAPER.

• "VNR - TOP 500 COMPANY" AWARDED BY VIETNAM REPORT & VIETNAMNET 
NEWSPAPER.

• “VIETNAM TOP 500 BRANDS”.

• “THE FRIENDS OF THAILAND AWARDS 2008 - 2010” AWARDED BY 
THAILAND NATIONAL ADMINISTRATION OF TOURISM.

• “THE BEST OUTBOUND TO CAMBODIA OF THE YEAR” AWARDED BY 
CAMBODIAN MINISTRY OF TOURISM.

• “THE MOST VALUABLE BUYER” BY THE INDONESIAN MINISTRY OF 
TOURISM.

• OUTSTANDING SERVICE “ OUTSTANDING TRAVEL SERVICE ‘’ - AWARDED 
BY THE MINISTRY OF TOURISM CAMBODIA.

• THE "IMPRESSIVE PARTNER 2015", "MOST CREATIVE PARTNER 2018" & "GOLDEN 
PARTNER 2019"  AWARDED BY THE KOREA TOURISM ORGANIZATION (KTO).

• "BEST SELLING TRAVEL AGENCY - SILVER 2018" & "IMPRESSIVE INCENTIVE 
TRAVEL AGENCY 2019" AWARDED BY JAPAN TOURISM ORGANIZATION.

Aw
ar

ds
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Tháng 11.2020, tại Lễ vinh danh các doanh 
nghiệp và cá nhân tiêu biểu của du lịch 
Việt Nam năm 2019  - VITA Awards năm  
2020, BenThanh Tourist đón nhận danh 
hiệu “Công ty lữ hành đưa khách du lịch 
ra nước ngoài hàng đầu Việt Nam năm 
2019 Giải thưởng do Hiệp hội Du lịch Việt 
Nam (VITA) tổ chức hàng năm, tôn vinh 
các doanh nghiệp lữ hành outbound hàng 
đầu của Việt Nam.

In November 2020, at the Ceremony to 
honor typical businesses and individuals 
of Vietnam's tourism in 2019 - VITA 
Awards 2020, BenThanh Tourist received 
the title of "Vietnam's leading travel 
agency bringing tourists abroad 2019"  
The award is organized annually by the 
Vietnam Tourism Association (VITA), 
honoring Vietnam's leading outbound 
travel businesses.

BenThanh Tourist nhiều năm 
liền được vinh danh trong Top 

100 doanh nghiệp, doanh nhân 
tiêu biểu của TP.HCM. Sự kiện 

do UBND TP.HCM và Hiệp hội 
Doanh nghiệp TP.HCM (HUBA) 

tổ chức xét chọn và trao giải 
định kỳ 2 năm/lần.

BenThanh Tourist has been honored 
in the Top 100 typical businesses and 
entrepreneurs of Ho Chi Minh City for 
many years. The event was organized 
and selected by the Ho Chi Minh City 
People's Committee and Ho Chi Minh 

City Union of Business Association 
(HUBA) every 2 years.

Với thành tích ấn tượng về dịch vụ du 
lịch, BenThanh Tourist luôn giành được 
thứ hạng cao trong bảng xếp hạng “Top 
10 công ty du lịch, lữ hành Việt Nam uy 
tín nhất” do Vietnam Report – công ty 
chuyên về báo cáo đánh giá xếp hạng 
doanh nghiệp, sản phẩm và dịch vụ tại 
Việt Nam công bố hàng năm. 

With impressive achievements in tourism 
services, BenThanh Tourist has always 
won high rankings in the ranking of "Top 
10 most prestigious travel and tourism 
companies in Vietnam" by Vietnam Report 
- a company specializing in reporting 
annual rating of businesses, products and 
services in Vietnam.

Giải thưởng

BenThanh Tourist và khách sạn 
Viễn Đông – đơn vị trực thuộc hệ 

thống công ty 14 năm liền đón nhận 
được vinh danh tại giải thưởng 

“Thương hiệu Việt yêu thích nhất” 
do báo Sài Gòn Giải Phóng tổ chức 

bình chọn và trao giải. 

BenThanh Tourist and Vien Dong Hotel - 
a unit under the system of the company 

for 14 consecutive years received the 
award at “The most favorite Vietnamese 

Brand", organized and awarded by 
Saigon Giai Phong Newspaper.

Tính đến năm 2019, BenThanh Tourist đã có 9 năm liên tiếp 
được xướng tên tại các hạng mục giải thưởng du lịch quan 
trọng và uy tín nhất của TP.HCM ở 3 hạng mục: “Top 10 doanh 
nghiệp lữ hành inbound hàng đầu TP.HCM”, “Top 10 doanh 
nghiệp lữ hành outbound hàng đầu TP.HCM” và “Top 10 
doanh nghiệp lữ hành nội địa hàng đầu TP.HCM”.

By 2019, BenThanh Tourist has had 9 consecutive years named 
in the most important and prestigious tourism award categories 
of Ho Chi Minh City in 3 categories: “Top 10 leading inbound 
travel businesses in Ho Chi Minh City”; "Top 10 leading outbound 
travel businesses in Ho Chi Minh City” and “Top 10 leading 
domestic travel businesses in Ho Chi Minh City".

Công ty Cổ phần Dịch vụ Du lịch Bến 
Thành (BenThanh Tourist) đón nhận giải 
thưởng Thương hiệu Vàng TP.HCM do 
UBND TP.HCM chủ trì Sở Công thương 
và Thời báo Kinh tế Sài Gòn phối hợp tổ 
chức xét chọn và trao tặng.

Ben Thanh Tourist Service Joint Stock 
Company (BenThanh Tourist) received 
the 2020 Ho Chi Minh City Golden Brand 
Award awarded by the Ho Chi Minh City 
People's Committee and the Ho Chi Minh 
City Department of Industry.

Từ 1999 – 2019, BenThanh 
Tourist có vinh dự 20 năm liên 

tiếp được Tổng cục Du lịch Việt 
Nam vinh danh tại Giải thưởng 
Du lịch Việt Nam – Giải thưởng 
uy tín, cao quý nhất của ngành 
du lịch Việt Nam. Công ty được 

trao tặng danh hiệu ở cả 3 hạng 
mục quan trọng: “Top 10 Doanh 

nghiệp kinh doanh lữ hành 
Outbound tốt nhất Việt Nam”,  

“Top 10 Doanh nghiệp kinh 
doanh lữ hành Inbound tốt nhất 

Việt Nam" và "Top 10 Doanh 
nghiệp kinh doanh lữ hành nội 

địa tốt nhất Việt Nam "

From 1999 to 2019, BenThanh 
Tourist had the honor of 20 

consecutive years honored by the 
Vietnam National Administration 

of Tourism at the Vietnam Tourism 
Awards - the most prestigious 

and reputable award of Vietnam's 
tourism industry. The company 

was awarded the title in all three 
important categories: "Top 10 

Best Outbound Travel Business 
Enterprises in Vietnam"; "Top 10 

Best Inbound Travel Business 
Enterprises in Vietnam" and "Top 

10 Best Domestic Travel Business 
Enterprise in Vietnam".

Awards
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KHÁCH HÀNG
     CỦA CHÚNG TÔI

customersOur 






