
 

AMA-Vietnam-Du Lịch Châu Âu       

                                                                            Du lịch sẽ mang lại cho bạn những điều đẹp nhất trong cuộc sống 
 
Bạn đang do dự về sự lưạ chọn cho chuyến Du Lịch hay công tác ở châu Âu như thế nào? 
Tôi sẽ tư vấn cho bạn và sẽ đi cùng bạn trong suốt cuộc hành trình! 
Tôi là Trần Văn Đương. 
 
Đã tốt nghiệp trường quản lý và hướng dẫn viên Du Lịch tại Đức, có  (bằng tốt nghiệp) 
 
Hướng dẫn viên Từ năm 2005 
   
Tôi rất muốn giới thiệu cho khách hàng của tôi từ Việt Nam về vẻ đẹp của Châu Âu.   
Châu Âu không ồn ào, náo nhiệt như nước Mỹ, Châu Âu mang trong mình nét cổ điển, quý phái mà ta chẳng thể nào bắt gặp tại những châu lục 
khác. Vẻ đẹp đó là sự kết hợp hài hòa giữa phong cảnh thiên nhiên tươi đẹp với những công trình kiến trúc độc đáo hàng trăm năm tuổi. Đến Châu 
Âu, du khách hẳn sẽ sững sờ khi chiêm ngưỡng những thảo nguyên bát ngát sắc màu, những bãi biển nước xanh trong vắt hay những lâu đài cổ 
kính, uy nghi. 
 
Điều quan trọng với tôi là cùng với bạn thực hiện cuộc hành trình của bạn dễ chịu, thuận tiện và thoải mái nhất có thể!  

  
Chúng tôi có rất đa dạng những Tours ở Châu Âu vì vậy Qúy vị chỉ cần liên lạc với chúng tôi, chúng tôi sẽ  cố gắng sắp xếp cho các 

quý vị những Tours theo ý. 
Sau đây một số Tours ví dụ :  

 

PHÁP - CZECH – ÁO - ĐỨC 
Hà Nội – Paris – Praha – Vienna – Frankfurt -  Hà Nội 

PHÁP – BỈ -  HÀLAND  - ĐỨC  



Hà N ội – Paris – Brussel –Amsterdam – Köln – Frankfurt - Hà Nội 
ĐỨC – Ý - PHÁP 

Hamburg – Mailand – Pisa - Rom-Rom 

 

 

Điạ chỉ liên lạc: 
 

AMA Außenwirtschafts-Marketing-Agentur 
Europa-Allee 11  
D-54343 Föhren 
Website.www.ama-germany.com 
 
Số điện thoại: 
Ông Trần Văn Đương: + 49 (0) 6571/950942, Fax: + 49 (0) 6571/950942. 
Mobile: + (0) 17632126427. Tiếng (Việt và Tiếng Đức) 
E-mail: tvduong@t-online.de 
 
Ông Peter Bamler: + 49 (0) 6502-988741. Tiếng (Đức và Tiếng Anh)    
Mobil: + 49 (0) 177-4953475 
 
Telefax: + 49 (0) 6502-980870      
E-mail: peter.bamler@ama-germany.com                       

 

   



 

 

 


