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MỞ ĐẦU 

1. Tính cấp thiết của đề tài 

Công ty TNHH lữ hành Khoa Trần với thương hiệu Hoi An 

Eco-tour là công ty đầu tiên ở Hội An kinh doanh loại hình du lịch 

sinh thái. Qua 9 năm hình thành và phát triển, Hội An Eco-tour đã 

khẳng định được tên tuổi và thương hiệu của mình ở thị trường trong 

nước và quốc tế. Tuy nhiên, với sự ra đời ngày càng nhiều các doanh 

nghiệp kinh doanh du lịch sinh thái ở Hội An, thị trường này đang 

diễn ra sự cạnh tranh khốc liệt, đòi hỏi Khoa Trần không chỉ cung 

cấp những sản phẩm với chất lượng vượt trội mà còn phải không 

ngừng sáng tạo ra những sản phẩm mới, có tính đột phá. Với lý do 

đó, tác giả quyết định chọn đề tài: “ Phát triển chương trình du lịch 

sinh thái tại công ty trách nhiệm hữu hạn lữ hành Khoa Trần” làm đề 

tài cho luận văn Thạc sĩ của mình. Luận văn hy vọng sẽ góp phần 

vào sự phát triển loại hình du lịch sinh thái tại công ty và góp phần 

khẳng định vị trí hàng đầu của công ty trên thị trường. 

2. Mục tiêu nghiên cứu 

Hệ thống hóa cơ sở lý luận, phân tích thực trạng, xây dựng các 

giải pháp nhằm hoàn thiện chất lượng chương trình du lịch sinh thái 

của công ty, phát triển danh mục chương trình du lịch sinh thái mới 

và đưa ra các chính sách hỗ trợ phát triển chương trình du lịch sinh 

thái tại công ty. 

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 

� Đối tượng nghiên cứu: 

- Tìm hiểu, phân tích các yếu tố bên trong doanh nghiệp. 

- Tìm hiểu, phân tích thị trường, đối thủ cạnh tranh… 

- Tìm hiểu những tài nguyên thiên nhiên, làng nghề truyền 

thống, phong tục tập quán cư dân Hội An. 
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- Tìm hiều các công trình nghiên cứu của các tác giả khác có 

liên quan đến nội dung đề tài. 

� Phạm vi nghiên cứu 

- Không gian: đề tài nghiên cứu trong phạm vi thành phố Hội 

An và vùng phụ cận 

- Thời gian: khoảng thời gian được nghiên cứu để phân tích 

thực trạng phát triển chương trình du lịch sinh thái của công ty giai 

đoạn 2011 – 2013. Thời gian để thực hiện giải pháp là giai đoạn 

2015 – 2018.  

4. Phương pháp nghiên cứu 

Phương pháp nghiên cứu luận văn là phương pháp thống kê, 

khảo sát thực tế kết hợp với hoạt động tổng hợp và phân tích những 

dữ liệu thu thập được trong quá trình nghiên cứu. 

5. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn của đề tài 

          Góp phần đa dạng hóa loại hình du lịch ở Tp Hội An, tỉnh 

Quảng Nam; Ảnh hưởng tích cực đến quá trình phát triển thành phố 

Hội An thành thành phố sinh thái vào năm 2030; Tạo việc làm và 

tăng thêm thu nhập cho người dân địa phương; Tạo lợi thế cạnh tranh 

cho công ty trên thị trường du lịch sinh thái; Tăng doanh thu và nâng 

tầm thương hiệu cho công ty Khoa Trần. 

6. Kết cấu luận văn 

Ngoài phần mở đầu, kết luận và danh mục tài liệu tham khảo, 

nội dung của luận văn được kết cấu thành 03 chương: 

Chương 1: Cở sở lý luận về chương trình du lịch sinh thái và 

phát triển chương trình du lịch sinh thái của công ty lữ hành 

Chương 2: Thực trạng kinh doanh chương trình du lịch sinh 

thái tại công ty trách nhiệm hữu hạn lữ hành Khoa Trần – Hội An 
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Chương 3: Phát triển chương trình du lịch sinh thái tại công ty 

trách nhiệm hữu hạn Khoa Trần – Hội An 

7. Tổng quan tài liệu nghiên cứu 

 

CHƯƠNG 1 

CƠ SỞ LÝ LUẬN VỀ PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ 

1.1. SẢN PHẨM DỊCH VỤ 

1.1.1. Khái niệm dịch vụ 

Dịch vụ được định nghĩa là bất cứ hoạt động nào mà một bên 

có thể cung ứng cho bên kia và cung ứng này là vô hình và không tạo 

ra bất kỳ sự sở hữu nào về vật chất cụ thể. Việc sản xuất ra dịch vụ 

có thể hoặc không sử dụng các hỗ trợ của sản phẩm vật chất. 

1.1.2. Đặc tính của dịch vụ 

a. Tính vô hình 

b. Tính đa dạng và không ổn định về chất lượng 

c. Tính không thể tách rời 

d. Tính không lưu trữ được 

1.1.3. Mô hình Marketing Mix cho dịch vụ 

Mô hình 7P được biết đến nhiều nhất trong marketing dịch vụ 

như sau: sản phẩm (Product), giá ( Price), địa điểm (Place), truyền 

thông cổ động (Promotion), nhân viên (Person), tiến trình ( Process), 

môi trường vật chất ( Physical environment)  

1.2. NỘI DUNG PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DỊCH VỤ 

1.2.1. Hoàn thiện chất lượng sản phẩm  

a. Lý thuyết về chất lượng sản phẩm 

� Khái niệm chất lượng sản phẩm: Chất lượng là một tập hợp 

các đặc tính của một thực thể làm cho thực thể đó có khả năng thỏa 

mãn những nhu cầu đã nêu ra và những nhu cầu tiềm ẩn. 
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� Vai trò của chất lượng sản phẩm 

� Đặc điểm chất lượng sản phẩm 

b. Hoàn thiện chất lượng sản phẩm 

Để hoàn thiện chất lượng dịch vụ, cần thường xuyên kiểm tra 

đánh giá việc thiết kế cũng như thực hiện dịch vụ, kịp thời khắc phục 

nếu có sai sót xảy ra. Đồng thời, thường xuyên nghiên cứu nhu cầu 

mong muốn của khách hàng, để cải tiến sản phẩm dịch vụ phù hợp hơn, 

mang lại sự hài lòng tối đa cho khách hàng. 

1.2.2. Phát triển danh mục sản phẩm  

a. Danh mục sản phẩm 

Danh mục sản phẩm bao gồm tất cả các dòng sản phẩm và các 

mặt hàng của công ty được bán ra thị trường. Một danh mục sản 

phẩm bao gồm có 3 chiều kích quan trọng: độ rộng, độ sâu và độ dài. 

b. Phát triển danh mục sản phẩm 

- Phát triển độ rộng của danh mục sản phẩm: là tăng số lượng 

các dòng sản phẩm khác nhau của công ty.  

- Phát triển chiều sâu của dòng sản phẩm: là tăng số kiểu của 

mỗi sản phẩm trong dòng.  

- Phát triển chiều dài danh mục sản phẩm: là tăng tổng số mặt 

hàng trong tất cả các dòng sản phẩm mà công ty kinh doanh.  

1.2.3. Các chính sách hỗ trợ 

a. Chính sách giá (Price) 

b. Chính sách phân phối (Place) 

c. Chính sách xúc tiến cổ động (Promotion) 

d. Chính sách nhân sự (People) 

e.Quy trình cung ứng dịch vụ (Process) 

f. Môi trường vật chất ( Physical environment) 
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1.3. NỘI DUNG  PHÁT TRIỂN SẢN PHẨM DU LỊCH SINH 

THÁI 

1.3.1. Đặc điểm của du lịch sinh thái ảnh hưởng đến phát 

triển sản phẩm du lịch sinh thái 

a. Du lịch và Du lịch sinh thái (DLST) 

� Khái niệm Du lịch 

Du lịch là các hoạt động có liên quan đến chuyến đi của con 

người ngoài nơi cư trú thường xuyên của mình nhằm đáp ứng nhu 

cầu tham quan, tìm hiểu, giải trí, nghỉ dưỡng trong một khoảng thời 

gian nhất định. 

� Khái niệm DLST 

Du lịch sinh thái là hình thức Du lịch dựa vào thiên nhiên, gắn 

với bản sắc văn hóa địa phương với sự tham gia của cộng đồng nhằm 

phát triển bền vững. 

� Định nghĩa chương trình du lịch 

� Định nghĩa chương trình du lịch sinh thái 

Chương trình DLST là lịch trình được định trước của chuyến 

du lịch do các doanh nghiệp lữ hành tổ chức, trong đó xác định các 

điểm đến du lịch trong chuyến đi là các điểm DLST hoặc kết hợp các 

điểm du lịch văn hóa với sinh thái, thời gian, các điểm dừng chân, 

dịch vụ lưu trú, vận chuyển, các dịch vụ khác và giá bán của chương 

trình đã được ấn định 

� Đặc điểm của sản phẩm là chương trình DL 

Bên cạnh mang những đặc điểm của dịch, chương trình du lịch 

còn có những đặc điểm sau: tính dễ bắt chước, tính tổng hợp, tính 

thời vụ cao và luôn bị biến động, tính linh hoạt. 
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b. Kinh doanh Du lịch sinh thái 

� Khái niệm kinh doanh lữ hành 

 Lữ hành là việc xây dựng, bán, tổ chức thực hiện một phần 

hay toàn bộ chương trình du lịch cho khách du lịch. 

� Thị trường khách của kinh doanh lữ hành 

- Phân loại khách theo mục đích mua 

- Phân loại khách theo động cơ của chuyến đi 

- Phân loại thị trường khách theo hình thức tổ chức của 

chuyến đi. 

� Những đặc trưng cơ bản của hoạt động kinh doanh 

DLST 

- DLST dựa vào thiên nhiên và văn hóa bản địa.  

- Giảm thiểu tác động tiêu cực của du lịch đến môi trường tự 

nhiên và văn hóa. 

- DLST còn góp phần giáo dục môi trường. 

- DLST phải đóng góp cho bảo tồn và phát triển bền vững.  

- DLST đem lại lợi ích kinh tế và xã hội cho cộng đồng. 

1.3.2. Phân đoạn thị trường, xác định và định vị sản phẩm 

trong thị trường mục tiêu. 

a. Phân đoạn thị trường 

Phân đoạn thị trường là quá trình phân chia một thị trường 

tổng thể thành một số đơn vị nhỏ khác biệt với nhau nhưng trong mỗi 

đơn vị lại có sự đồng nhất với nhau về nhu cầu, đặc tính hoặc hành vi 

ứng xử của khách hàng.  

b. Lựa chọn thị trường mục tiêu 

- Đánh giá các phân đoạn thị trường: Qui mô và tốc độ phát 

triển của phân đoạn thị trường, cơ cấu và sự thu hút của các đoạn thị 

trường.  
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- Lựa chọn thị trường mục tiêu: dựa trên kết quả phân tích và 

đánh giá tiềm năng của mỗi phân đoạn thị trường, doanh nghiệp 

quyết định chọn lựa một hoặc một số phân đoạn có triển vọng nhất 

để quyết định thâm nhập. 

c. Định vị sản phẩm trong thị trường mục tiêu 

           Sau khi đã chọn lựa được những khúc tuyến trọng điểm, 

doanh nghiệp cần có những quyết định cụ thể về vị trí và chiến lược 

thâm nhập, nhằm đạt được những mục tiêu xứng đáng và lợi thế cạnh 

tranh trên thị trường. Quyết định chọn một trong bốn chiến lược định vị 

sau: định vị theo sản phẩm, định vị theo tầng lớp người sử dụng sản 

phẩm, định vị theo đối thủ cạnh tranh hoặc định vị theo các sản phẩm 

liên quan khác. 

1.3.3. Hoàn thiện chất lượng sản phẩm 

Để  đánh giá chất lượng chương trình du lịch, doanh nghiệp lữ 

hành dựa vào hệ thống tiêu chí đánh giá chất lượng chương trình du 

lịch. Hệ thống này gồm 5 tiêu chuẩn:  

Tiêu chuẩn tiện lợi: Tiêu chuẩn này phản ánh sự dễ dàng, tiết 

kiệm thời gian, trí lực và tiền bạc kể từ khi hình thành nhu cầu mua 

chương trình du lịch cho đến khi thực hiện chuyến đi theo chương 

trình du lịch và trở về nhà.  

Tiêu chuẩn tiện nghi: Tiêu chuẩn này phản ánh sự thỏa mái về 

thể chất và tinh thần trong quá trình tiêu dùng các dịch vụ, hàng hóa 

cấu thành chương trình du lịch. 

Tiêu chuẩn vệ sinh: Tiêu chuẩn này phản ánh sự đòi hỏi sạch 

sẽ, trong lành của môi trường nói chung và sự sạch sẽ của từng dịch 

vụ nói riêng trong quá trình tiêu dùng tour của khách. 

Tiêu chuẩn lịch sự chu đáo: Tiêu chuẩn này một mặt phản ánh 

sự đòi hỏi của khách hàng du lịch về lòng mến khách trong quá trình 
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mua, tiêu dùng và sau khi tiêu dùng tour, mặt khác phản ánh đặc 

trưng riêng biệt của sản xuất và tiêu dùng du lịch. 

Tiêu chuẩn an toàn: Tiêu chuẩn này phản ánh sự bảo đảm tốt 

nhất về thân thể, sức khỏe, hành lí, tài sản, bí mật riêng tư của khách 

trong quá trình tiêu dùng chương trình du lịch. 

1.3.4. Phát triển danh mục sản phẩm  

a. Phát triển độ rộng của danh mục sản phẩm 

Phát triển độ rộng của danh mục sản phẩm là tăng số lượng 

các dòng sản phẩm khác nhau của công ty. Công ty kinh doanh lữ 

hành thường bao gồm các dòng sản phẩm như: chương trình du lịch, 

kinh doanh nhà hàng, dịch vụ trung gian, tổ chức sự kiện… 

b. Phát triển chiều sâu của dòng sản phẩm 

Phát triển chiều sâu của dòng sản phẩm là tăng số kiểu của mỗi 

sản phẩm trong dòng. Một chương trình du lịch chúng ta có thể chọn các 

phương tiện vận chuyển khác nhau, cấp hạng khách sạn khác nhau và 

những bữa ăn khác nhau, hình thành nên các biến thái của chương trình 

du lịch và tạo nên chiều sâu của dòng sản phẩm du lịch. Chiều sâu của 

dòng sản phẩm du lịch phụ thuộc vào nhu cầu của du khách.  

c. Phát triển chiều dài danh mục sản phẩm 

Phát triển chiều dài của danh mục sản phẩm là tăng tổng số 

mặt hàng trong tất cả các dòng sản phẩm mà công ty kinh doanh. 

Chiều dài của danh mục chương trình du lịch cho biết tổng số 

chương trình du lịch mà công ty thiết kế và thực hiện. Độ dài của 

dòng sản phẩm chịu sự tác động của các mục tiêu và nguồn lực của 

công ty. Công ty có thể phát triển chiều dài bằng cách:  dãn dòng hoặc bổ 

sung chương trình mới.  
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1.3.5. Các chính sách hỗ trợ 

a. Chính sách giá (Price) 

- Phương pháp định giá : dựa vào chi phí và mục tiêu lợi nhuận 

- Chính sách giá bao gồm: giá bán sĩ, giá bán lẻ, chiết 

khấu,hoa hồng, thời hạn thanh toán, điều kiện tín dụng… 

b. Chính sách phân phối (Place) 

- Kênh phân phối trực tiếp: là việc người mua đại diện mua 

chương trình du lịch trực tiếp từ công ty kinh doanh lữ hành. 

- Kênh phân phối gián tiếp: là kênh phân phối mà sản phẩm du 

lịch phải trải qua đại lý trung gian rồi mới đến được tay người tiêu dùng.  

Để mang lại lợi nhuận nhiều nhất, các doanh nghiệp lữ hành 

nên sử dụng cả hai kênh phân phối này. Đồng thời sử dụng kênh 

phân phối điện tử. 

c. Chính sách xúc tiến cổ động (Promotion) 

Công ty lữ hành tổ chức các hoạt động xúc tiến cổ động gồm: 

quảng cáo, tuyên truyền và quan hệ công chúng, thúc đẩy tiêu thụ, 

chào hàng trực tiếp. 

d. Chính sách nhân sự (People) 

Lữ hành là ngành liên quan mật thiết đến con người. Để tăng 

năng suất lao động và nâng cao hiệu quả kinh doanh, các doanh 

nghiệp lữ hành cần có những chính sách nhân sự hợp lý.  

e. Quy trình cung ứng dịch vụ (Process) 

Du lịch là ngành dịch vụ, cung ứng dịch vụ thường diễn ra 

theo một quy trình. Kinh doanh du lịch thành công thì việc tổ chức 

hoạt động phải nhanh chóng, nhịp nhàng giữa các khâu từ khâu lên 

chương trình đến vận chuyển, nhà hàng, lưu trú, hướng dẫn… 

f. Chính sách quan hệ đối tác (Partnership) 

Ngành kinh doanh chương trình du lịch với những đặc thù 
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riêng, P thứ 7 chính là quan hệ đối tác. Quan hệ đối tác bao gồm 

quan hệ giữa công ty lữ hành và khách sạn, nhà hàng, công ty vận 

chuyển, điểm mua sắm, khu vui chơi giải trí. Các doanh nghiệp lữ 

hành và đối tác có sự phụ thuộc rất lớn trong việc thỏa mãn nhu cầu 

khách hàng. Vì vậy, các doanh nghiệp lữ hành cần có những chính 

sách quan hệ với đối tác sao cho mối quan hệ hai chiều này ngày 

càng phát triển, đôi bên cùng thu được lợi nhuận cao.  

CHƯƠNG 2 

THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH 
DU LỊCH SINH THÁI TẠI CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH 

KHOA TRẦN HỘI AN 

2.1. TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH KHOA 

TRẦN – HỘI AN 

2.1.1. Sơ lược về công ty TNHH Khoa Trần – Hội An 

2.1.2. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của công ty TNHH 

Khoa Trần – Hội An 

2.1.3. Cơ cấu tổ chức của công ty TNHH Khoa Trần – Hội 

An 

2.1.4. Nguồn lực kinh doanh của công ty TNHH Khoa Trần – 

Hội An 

a. Nguồn nhân lực 

Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, nhiệt huyết, sáng tạo và linh 

hoạt trong công việc là thế mạnh của công ty trong việc phát triển 

sản phẩm cũng như chinh phục thị trường. 

b. Trang thiết bị phục vụ hoạt động kinh doanh du lịch 

Cơ sở vật chất hiện đại, phương tiện vận chuyển đường thủy, 

đường bộ tiện nghi, an toàn giúp công ty chủ động đáp ứng tối đa 

nhu cầu khách hàng. 
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Máy móc thiết bị được trang bị đầy đủ phục vụ tốt hoạt động 

điều hành, kinh doanh cũng gián tiếp mang lại sự hài lòng cho khách. 

c. Tiềm lực tài chính 

Ngoài cơ cấu vốn kinh doanh, công ty đầu tư vốn để nâng cấp, 

cải tạo, mua sắm các phương tiện vận chuyển như xe ôtô, mua mới 

và cải tạo đội thuyền du lịch, hiện đại hóa các thiết bị công nghệ để 

đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh. 

2.2. THỰC TRẠNG KINH DOANH CHƯƠNG TRÌNH 

DU LỊCH SINH THÁI TAI CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH 

KHOA TRẦN – HỘI AN 

2.2.1. Số lượt  khách DLST công ty khai thác qua các năm 

2011 - 2013 

Qua số liệu từ bảng thống kê ta có thể nhận xét ngay rằng tổng 

lượng khách của công ty đều có sự tăng trưởng rõ rệt qua các năm. 

Lượng khách phân theo hình thức chuyến đi: khách Khoa Trần 

phần lớn là khách đoàn ( chiếm khoảng 60% lượt khách).  

Lượng khách phân theo phạm vi lãnh thổ: tỷ lệ khách quốc tế 

trong cơ cấu tổng lượng khách của công ty cao hơn rất nhiều (85-

90%) so với khách nội địa. 

Lượng khách phân theo hình thức khai thác: tỷ lệ bán tour qua 

các đơn vị khác chiếm tỷ lệ lớn (55-60%) so với bán tour trực tiếp tại 

công ty.  

2.2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh DLST của công ty 

giai đoạn 2011 - 2013    

Qua bảng báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh trong ba năm, 

doanh thu năm sau luôn cao hơn năm trước cho thấy được hiệu quả 

trong hoạt động điều hành kinh doanh của lãnh đạo công ty. 
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2.3. THỰC TRẠNG PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH DU 

LỊCH SINH THÁI TAI CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH KHOA 

TRẦN – HỘI AN 

2.3.1. Phân tích thị trường mục tiêu của công ty. 

a. Phân đoạn thị trường 

Phân đoạn theo tiêu thức địa lý : khách nội địa và khách quốc tế  

Phân đoạn theo tiêu thức thu nhập: khách có thu nhập cao, 

trung bình và thấp. 

b. Lựa chọn thị trường mục tiêu 

Công ty đã đánh giá phân tích tiềm năng của mỗi đoạn thị 

trường, dựa vào thực tế kinh doanh, mục tiêu và nguồn lực của mình, 

công ty đã lựa chọn thị trường mục tiêu là thị trường khách du lịch 

quốc tế có thu nhập cao, chủ yếu đến từ châu Âu, Mỹ và Úc.  

c. Định vị sản phẩm trong thị trường mục tiêu 

Khoa Trần, với thị trường mục tiêu là khách quốc tế có thu 

nhập cao, công ty đã định vị cho mình sản phẩm khác biệt hóa với 

chất lượng vượt trội và có tính tiên phong.  

2.3.2. Phân tích chất lượng chương trình DLST của công ty 

a. Danh mục chương trình du lịch hiện tại 

Hiện nay, công ty đang tổ chức khai thác và phục vụ 9 tour 

chính là: Trải nghiệm cuộc sống nông dân và ngư dân, Làm ngư dân 

và khám phá di tích rừng dừa Bảy Mẫu, Trồng lúa nước cùng với 

nông dân, Bình minh trên biển Cửa Đại, Hoàng hôn trên biển Cửa 

Đại, Đua thuyền thúng, Trải nghiệm cuộc sống miền quê, Cá và Lúa, 

Xe trâu BMW. 

b. Chất lượng chương trình du lịch 

Dựa vào hệ thống các tiêu chí để đánh giá chất lượng chương 

trình du lịch tại công ty Khoa Trần : 
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Tiêu chuẩn tiện lợi 

• Thủ tục hành chính, các giấy tờ có liên quan nhanh gọn 

•  Thông tin được cung cấp đầy đủ, rõ ràng, thường xuyên, kịp 

thời 

•  Tour có tính linh hoạt cao 

•  Hình thức thanh toán đa dạng, tiện lợi. 

Tiêu chuẩn tiện nghi 

• Phương tiện vân chuyển, cở sở vật chất được trang bị mới, 

hiện đại, đầy đủ, đáp ứng tối đa nhu cầu khách hàng.  

• Chương trình du lịch có nội dung mới lạ, phong phú đa dạng.  

• Chất lượng các dịch vụ trong chương trình du lịch đạt chất 

lượng cao như: hoạt động thuyết minh hướng dẫn, ăn uống… 

• Tốc độ thực hiện chương trình hợp lý, các hoạt động trong 

chương trình vừa phải, việc di chuyển phù hợp với khả năng chịu 

đựng về tâm lý, sinh lý của từng loại du khách. 

Tiêu chuẩn vệ sinh 

• Môi trường chung nơi đến du lịch: hầu hết tuyến đường đi và 

các điểm đến trong các chương trình du lịch của công ty Khoa Trần 

luôn có môi trường xanh, sạch, đẹp, không khí trong lành.  

• Môi trường riêng đối với từng dịch vụ: đảm bảo vệ sinh cá 

nhân người lao động, vệ sinh trong và ngoài cơ sở cung cấp dịch vụ, 

vệ sinh trang thiết bị, vệ sinh an toàn thực phẩm. 

Tiêu chuẩn lịch sự chu đáo 

• Hội An nổi tiếng là thành phố thân thiện, mến khách, được 

du khách trong và ngoài nước yêu thích. 

•  Công ty luôn coi trọng phương châm “ Khách hàng là 

thượng đế”. Do đó, luôn quan tâm chăm sóc khách từ trước, trong và 

sau khi khách mua và tiêu dùng chương trình du lịch.  
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•  Luôn có các phương án, biện pháp sẵn sàng để khắc phục 

các sai sót nếu có. 

Tiêu chuẩn an toàn 

• Việt Nam có nền chính trị ổn định. 

•  Hội An được đánh giá là thành phố yên bình nhất ở Việt 

nam, không có các tệ nạn xã hội như cướp giật, ma túy, mại dâm… 

•  Trật tự an ninh, kỉ cương đảm bảo, không có nạn chèo kéo 

khách, bán hàng rong, ăn xin. 

• Phương tiện vận chuyển an toàn, bảo hiểm khách đầy đủ. 

2.3.3. Phân tích chính sách phát triển danh mục sản phẩm 

Khoa Trần kinh doanh một loại hình du lịch duy nhất là du lịch 

sinh thái và đối tượng khách mà công ty hướng đến là khách quốc tế có 

thu nhập cao. Do đó, công ty không phát triển chiều rộng hay chiều sâu 

của danh mục sản phẩm mà nỗ lực đầu tư phát triển sản phẩm mới, bổ 

sung vào dòng sản phẩm hiện tại của công ty. Mỗi năm công ty đều đưa 

ra thị trường những chương trình du lịch độc đáo mới lạ, thu hút khách.  

- Năm 2012 công ty cho ra đời tour “Đua thuyền thúng” rất 

được khách MICE yêu thích.  

- Năm 2013 phát triển tour mới: “Trồng lúa nước cùng nông 

dân” và tour “Trải nghiệm cuộc sông miền quê”. Đây là tour được 

nhiều du khách lựa chọn nhất và giúp công khẳng định thương hiệu 

du lịch sinh thái của mình. 

-  Đầu năm 2014 công ty đưa vào hoạt động tour: “ Cá và Lúa” và 

tour “ Xe trâu BMW”. Dù mới đưa ra thị trường nhưng 2 tour này đã 

được du khách biết đến và yêu thích.  
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2.3.4. Phân tích các chính sách hỗ trợ phát triển chương 

trình du lịch sinh thái 

a. Chính sách giá 

Giá tour = tổng chi phí + lợi nhuận 

Lợi nhuận = 35% tổng chi phí 

Niêm yết giá cả một cách rõ ràng cho từng chương trình DL  

Chính sách ưu đãi khi khách mua tour với số lượng lớn. 

Khoa Trần đưa ra mức giá sàn cho công ty gửi khách, công ty 

gửi khách tự quyết định giá bán và hưởng chênh lệch. 

Tuy nhiên, mức giá hiện nay của công ty Khoa Trần được xem 

là cao hơn nhiều so với các đối thủ cạnh tranh trên thị trường.  

b. Chính sách phân phối 

Hiện nay, công ty sử dụng cả hai hình thức phân phối trực tiếp 

và gián tiếp. Công ty phân phối trực tiếp sản phẩm đến khách hàng 

bằng cách bán tour du lịch tại văn phòng công ty và phân phối gián 

tiếp bằng cách liên kết với các công ty lữ hành trong và ngoài nước, 

các khách sạn, resort. Đồng thời, công ty còn sử dụng kênh phân 

phối điện tử : thông qua website công ty. 

c. Chính sách xúc tiến cổ động 

- Quảng bá khách quan thông qua những câu chuyện về chàng 

thanh niên trẻ làm du lịch sinh thái Trần Văn Khoa, điều này mang lại 

danh tiếng rất lớn cho Khoa Trần. Tuy nhiên việc không quảng cáo trên 

các tờ báo chuyên về du lịch cũng hạn chế khách du lịch biết đến công ty. 

- Ngoài việc đăng tải hình ảnh công ty và các sản phẩm du lịch 

tại website công ty , công ty còn liên kết với các trang mạng xã hội 

như facebook, twitter, các diễn đàn du lịch.  

Ngoài ra, công ty còn tham gia các hội chợ về xúc tiến du lịch, 

tham gia tài trợ cho các chương trình, sự kiện về du lịch. 
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d. Chính sách nhân sự 

- Cho nhân viên tham gia các khóa huấn luyện, bồi dưỡng 

nâng cao kiến thức cũng như chuyên môn nghiệp vụ; Tổ chức các 

chương trình tham quan du lịch cho nhân viên hằng năm; Lãnh đạo 

công ty luôn quan tâm và tôn trọng ý kiến nhân viên, đối xử với nhân 

viên công bằng, bình đẳng. 

- Ngoài khoản lương ngang bằng mức lương trên thị trường, 

nhân viên Khoa Trần còn được hưởng hoa hồng.  

- Công ty luôn quan tâm đến công tác tuyển dụng để bổ sung 

nguồn nhân lực mới góp phần vào quá trình phát triển của công ty. 

e. Quy trình phục vụ 

Hiện nay, quy trình phục vụ một chương trình DLST cho 

khách mua tour công ty gồm những bước sau: Tiến hành kiểm tra, 

xem xét và xác nhận yêu cầu đặt tour; Lên kế hoạch chuẩn bị chuyến 

đi; Thực hiện chương trình du lịch; Kết thúc chương trình du lịch. 

f. Chính sách quan hệ đối tác 

Hiện nay công ty đã thiết lập quan hệ tối tác với các công ty lữ 

hành lớn như: TI, Transit, Saigontourist, Vitours…và các khách sạn, 

resort gửi khách như: The Nam Hải, Victoria, Sunrise …Công ty 

cũng thiết lập mối quan hệ tốt với các nhà cung cấp như: các hộ dân 

tại làng rau Trà Quế, làng chài Phước Trạch, khu di tích rừng dừa 

Bảy Mẫu…Chính quyền địa phương cũng là một đối tượng mà công 

ty quan tâm và tạo mối quan hệ tốt.  

2.4. ĐÁNH GIÁ CHUNG VỀ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH 

DLST TẠI CÔNG TY TNHH KHOA TRẦN HỘI AN 

2.4.1. Thành công 

Chất lượng chương trình du lịch của công ty luôn được đánh 

giá cao, mang lại sự hài lòng tối đa cho du khách.  
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Hằng năm công ty Khoa Trần đều đưa ra thị trường những 

chương trình du lịch mới, thu hút khách du lịch.  

Chính sách xúc tiến cổ động và chính sách quan hệ đối tác tốt.  

Khoa Trần đã rất thành công trong việc xây dựng mạng lưới 

phân phối rông khắp. 

Đội ngũ nhân viên trẻ, năng động, chuyên nghiệp là điểm 

mạnh của Khoa Trần.  

2.4.2. Hạn chế 

Các chương trình mới  đều xoay quanh các địa điểm quen 

thuộc ở Hội An …do đó chưa tạo ra được sự đột phá.  

Công ty Khoa Trần không áp dụng chính sách phần trăm hoa 

hồng cho nhân viên bán tour của các đối tác gửi khách và không áp 

dụng chính sách giá theo mùa.  

Đối với chính sách xúc tiến cổ động, việc không quảng cáo 

trên các tạp chí chuyên về du lịch và không đẩy mạnh quảng bá hình 

ảnh bằng tập gấp…đã hạn chế khách biết đến các chương trình du 

lịch sinh thái của Khoa Trần. 

Chính sách thưởng đồng đều chưa tạo sự công bằng và động 

lực giúp nhân viên phát huy hết năng lực của mình. 

2.4.3. Nguyên nhân hạn chế 

Công ty chưa đầu tư đúng mức vào hoạt động nghiên cứu và 

phát triển sản phẩm mới.  

Khoa Trần chủ quan, không chú ý vào việc gia tăng lượng 

khách như chính sách hoa hồng cho nhân viên bán tour tại các công 

ty gửi khách  hay chính sách giá theo mùa. 

Kinh phí cho hoạt động xúc tiến cổ động còn hạn chế. 

Chưa thấy được tầm quan trọng của chính sách thưởng theo 

năng lực . 
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CHƯƠNG 3 

PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH SINH THÁI 
TẠI CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN 

 KHOA TRẦN HỘI AN 
3.1. CĂN CỨ ĐỂ PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 

SINH THÁI TẠI CÔNG TY 

3.1.1. Tiềm năng du lịch sinh thái ở Hội An và vùng phụ cận 

a. Làng nghề truyền thống 

b. Cù Lao Chàm 

c. Hệ thống sông ngòi và rừng dừa nước 

d. Biển Cửa Đại, biển An Bàng 

3.1.2. Chiến lược kinh doanh và nguồn lực của công ty 

Khoa Trần 

a. Chiến lược kinh doanh của công ty 

Hiện nay, chiến lược cấp công ty của Khoa Trần là chiến lược 

tập trung vào một lĩnh vực kinh doanh đơn lẻ. Chiến lược cạnh tranh 

của công ty là chiến lược khác biệt hóa tập trung.  

b. Định hướng phát triển chương trình DLST của công ty 

Phát triển các chương trình DLST mới lạ dựa vào thiên nhiên, 

phong tục tập quán của người dân Hội An và vùng phụ cận, tạo việc làm 

tăng thu nhập cho người dân, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường.  

c. Nguồn lực đảm bảo cho phát triển chương trình DLST 

của công ty 

- Nguồn lực hữu hình : công ty có cở sở vật chất đầy đủ, 

phương tiên vận chuyển hiện đại và nguồn tài chính ổn định. Đây là 

điều kiện căn bản để công ty phát triển chương trình DLST. 

- Nguồn lực vô hình gồm: thương hiệu Khoa Trần nổi tiếng về 

du lịch sinh thái, đội ngũ nhân viên chuyên nghiệp sáng tạo, lãnh đạo 

có tài năng và tầm nhìn… 
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3.1.3. Phân đoạn thị trường, xác định và định vị sản phẩm 

trong thị trường mục tiêu. 

a. Phân đoạn thị trường 

Phân theo tiêu thức địa lý: Phân đoạn thị trường khách nội địa và 

phân đoạn thị trường khách quốc tế. 

Phân theo tiêu thức thu nhập: khách có thu nhập cao và khách 

có thu nhập thấp. 

b. Lựa chọn thị trường mục tiêu 

Theo định hướng chiến lược phát triển của công ty và tình 

hình lượng khách thực tế mua các chương trình du lịch của công ty 

trong thời gian qua. Công ty xác định thị trường mục tiêu là thị 

trường khách du lịch quốc tế có thu nhập cao, chủ yếu là khách Úc, 

Mỹ và Châu Âu( Pháp, Anh, Hà Lan...).  

c. Định vị sản phẩm trong thị trường mục tiêu 

Định vị theo sản phẩm: sản phẩm khác biệt hóa với chất lượng 

vượt trội và có tính tiên phong. Đây là chiến lược định vị sản phẩm mà 

công ty đã áp dụng từ khi thành lập đến nay.  

3.1.4. Nhu cầu khách hàng 

-  Trong năm 2013, tổng lượt khách tham quan đến Quảng 

Nam ước đạt 3,4 triệu. Năm 2013 cũng là năm đầu tiên Hội An đón 

1,6 triệu lượt khách, tăng 16,8% so với bình quân 3 năm trước. 

-  Không kể thị trường Châu Á, lượng khách quốc tế đến Việt 

Nam nhiều nhất thuộc về các nước như: Úc, Mỹ, Anh, Pháp và Nga. 

Đây cũng là đối tượng khách  của Khoa Trần trong thời gian qua. 

-  Theo dự báo của tổng cục Du lịch, năm 2015 ngành du lịch 

Việt Nam sẽ thu hút 7-8 triệu lượt khách quốc tế, năm 2020 sẽ là 11-

12 triệu lượt khách. 

- Du lịch sinh thái đang là loại hình Du lịch được khách quốc tế 

yêu thích và ưu tiên lựa chọn. Với lợi thế Hội An là điểm đến được 
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nhiều du khách quốc tế biết đến và yêu thích, bên cạnh văn hóa lịch sử, 

du lịch sinh thái Hội An đang dần khẳng định thương hiệu của mình. 

3.2. GIẢI PHÁP PHÁT TRIỂN CHƯƠNG TRÌNH DU LỊCH 

SINH THÁI TẠI CÔNG TY TNHH LỮ HÀNH KHOA TRẦN 

3.2.1. Hoàn thiện chất lượng chương trình DLST hiện có 

Chất lượng chương trình du lịch sinh thái của Khoa Trần luôn 

được đánh giá đạt chất lượng cao. Tuy nhiên công ty không nên chủ 

quan, cần thường xuyên kiểm tra, kiểm soát, đảm bảo chất lượng và 

kịp thời khắc phục nếu có sai sót xảy ra.  

Chất lượng hướng dẫn viên là yếu tố quan trọng quyết định sự 

thành công của chương trình du lịch. Do đó, cần thường xuyên bồi 

dưỡng kiến thức kỹ năng cho hướng dẫn viên để mang lại sự hài lòng 

tối đa cho du khách. 

Trong tiêu chuẩn vệ sinh, môi trường chung của nơi đến du lịch 

cần sạch sẽ trong lành. Do đó, cần thường xuyên tuyên truyền người dân 

không vứt rác bừa bãi và vận động người dân thu gom rác thải. 

3.2.2. Phát triển danh mục chương trình DLST 

Nhu cầu của khách hàng ngày một gia tăng, các tiềm năng du 

lịch sinh thái ở Hội An còn chưa khai thác nhiều. Chương trình DLST 

hiện nay của Khoa Trần nhìn chung đạt chất lượng cao và có tạo được 

sự khác biệt. Tuy nhiên, nội dung chương trình chưa thực sự đa dạng 

nên công ty cần nghiên cứu, xây dựng những chương trình DLST 

mới lạ, độc đáo để thu hút khách. 

� Chương trình 1: Du lịch sinh thái Trà Nhiêu 

- Địa điểm: xã Duy Vinh, huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam. 

- Khởi hành : 7am                        Thời lượng: 10 tiếng 

Hướng dẫn viên đón khách từ khách sạn đến bến Bạch Đằng. 

Lên thuyền xuôi dòng sông Thu Bồn đến làng du lịch sinh thái Trà 

Nhiêu. Nghe giới thiệu về nghề nông, chăn nuôi, dệt chiếu, chằm lá 



21 

dừa nước. Tham quan làng dệt. Ăn trưa tại làng. Xem cách làm 

thuyền thúng và học cách chèo thuyền thúng.Tham quan rừng dừa 

Trà Nhiêu. Học cách quăng lưới cùng ngư dân 

� Chương trình 2: Thăm làng rau Trà Quế, học nấu ăn 

và học làm đèn lồng Phố Hội 

- Địa điểm: Thuộc xã Cẩm Hà, thị xã Hội An (Quảng Nam). 

- Khởi hành : 7:00 AM               Thời lượng: 9 tiếng 

Hướng dẫn viên đón khách từ khách sạn. Xe đưa quý khách 

đến chợ, tìm hiểu và mua nguyên vật liệu nấu ăn.Thăm làng rau Trà 

Quế và tự mình trải nghiệm công việc nông dân. Học nấu ăn tại làng 

rau. Ăn trưa. Ngâm chân matxa. Đến hội nghệ nhân làm lồng đèn 

Phố Hội và học cách làm lồng đèn. 

� Chương trình 3: Ngắm hoàng hôn và câu mực đêm 

trên biển Cửa Đại 

- Địa điểm: biển Cửa Đại 

- Khởi hành: 4:00PM                  Thời lượng: 7 tiếng 

  Hướng dẫn viên đón khách từ khách sạn đến biển Cửa Đại. 

Khách xuống tàu, ra khơi cùng ngư dân địa phương. Ngắm hoàng 

hôn trên biển và thưởng thức bữa tối. Khách được hướng dẫn sau đó 

tự mình trổ tài câu mực. Mực câu lên sẽ được hấp, nướng hoặc nấu 

cháo tại chỗ miễn phí cho khách ăn khuya.  

Chương trình 4: Du thuyền trên sông Thu Bồn 

-  Địa điểm: sông Thu Bồn, làng Mộc Kim Bồng, làng Gốm 

Thanh Hà, làng đúc Đồng Phước Kiều, làng dâu tằm ươm tơ dệt lụa 

Đông Yên – Thi Lai. 

- Khởi hành: 7:00AM                 Thời lượng: 12 tiếng 

Hướng dẫn viên đón khách từ khách sạn đến sông Thu Bồn. Du 

khách xuôi dòng thưởng ngoạn phong cảnh trên sông Thu Bồn. Nghe 

những huyền thoại của dòng sông Thu Bồn qua các cuộc kháng chiến 
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hay những điệu hò khoan. Tham quan làng Mộc Kim Bồng, làng 

Gốm Thanh Hà, làng đúc Đồng Phước Kiều. Ăn trưa, nghỉ ngơi trên 

thuyền. Đến làng dâu tằm ươm tơ dệt lụa Đông Yên – Thi Lai. 

3.2.3. Các chính sách hỗ trợ 

a. Chính sách giá 

� Đối với công ty gửi khách: công ty áp dụng mức giá sàn 

thấp hơn nhiều so với giá công bố cho các tour mới  để công ty gửi 

khách có thể hưởng chênh lệch nhiều hơn. Đồng thời trích hoa hồng 

cho nhân viên công ty gửi khách.  

� Đối với khách mua tour trực tiếp tại văn phòng công ty: 

công ty áp dụng chính sách giá chiếc khấu số lượng. Khách mua tour 

với số lượng lớn có thể áp dụng mức chiết khấu từ 10 – 20%.. 

� Chiến lược giá theo mùa: công ty tăng giá vào mùa cao 

điểm từ tháng 10 đến tháng 4 và hạ thấp giá vào mùa thấp điểm từ 

tháng 5 đến tháng 9.  

b. Chính sách phân phối 

Công ty áp dụng cả 2 loại kênh phân phối: 

- Kênh phân phối trực tiếp: công ty tích cực giới thiệu chương 

trình DLST mới đến người tiêu dùng  

- Kênh phân phối gián tiếp: bên cạnh phân phối chương trình 

mới đến đối tác hiện tại, cần mở rộng quan hệ đối tác mới. 

c. Chính sách truyền thông cổ động 

� Hoạt động quảng cáo chương trình du lịch 

- Công ty quảng cáo các chương trình DLST mới bằng các ấn 

phẩm như tập gấp, áp phích, tập sách mỏng tại văn phòng công ty, 

các khách sạn, công ty lữ hành gửi khách, đại lý vé máy bay. 

- Quảng trên các phương tiện thông tin đại chúng như: báo 

mạng, tạp chí du lịch, các trang web liên kết, thư điện tử…Đặc biệt 

quảng cáo trên Live Hoi An và Hoi An Epress. 
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- Quảng cáo trực tiếp bằng cách gửi thư giới thiệu và tập gấp 

chương trình du lịch mới đến các khách hàng quen thuộc, các khách 

hàng tiềm năng… 

� Hoạt động tuyên truyền và quan hệ công chúng 

Các hình thức tuyên truyền mà công ty cần thực hiện như: cung 

cấp thông tin cho các nhà báo phỏng vấn, tham gia các hoạt động xã hội  

từ thiện, tài trợ.  Đặc biệt công ty cần tăng cường các hoạt động bảo vệ 

môi trường như: nhặt rác, kêu gọi người dân bảo vệ môi trường… 

� Hoạt động khuyến khích thúc đẩy tiêu thụ, khuyến mãi 

Công ty thực hiện các hoạt động khuyến khích thúc đẩy tiêu 

thụ bằng cách tăng mức hoa hồng, các chính sách ưu đãi cho nhân 

viên bán… và áp dụng các hình thức khuyến mãi để kích thích trực 

tiếp vào khách du lịch như: tặng quà kỷ niệm, giá ưu đãi… 

d. Chính sách nhân sự 

� Thu hút nguồn nhân lực 

� Đào tạo và phát triển nguồn nhân lực 

� Duy trì nguồn nhân lực 

e. Quy trình cung ứng dịch vụ 

Công ty phải xây dựng cho mình một quy trình phục vụ gồm 4 

giai đoạn: (1) Thỏa thuận với khách du lịch; (2) Chuẩn bị  do bộ 

phận điều hành thực hiện; (3) Thực hiện các chương trình du lịch; (4) 

Những hoạt động kết thúc chương trình du lịch 

f. Chính sách quan hệ đối tác 

Đẩy mạnh liên kết với các hãng lữ hành, các khách sạn và 

resort gửi khách; Củng cố mối quan hệ với các nhà cung cấp dịch vụ 

tham quan giải trí và ăn uống; Tăng cường hợp tác với các cơ quan 

xúc tiến du lịch, chính quyền địa phương. 

3.3. KIẾN NGHỊ 

3.3.1. Đối với tỉnh Quảng Nam 

3.3.2. Đối với thành phố Hội An 
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KẾT LUẬN 

 

Kinh tế ngày càng phát triển, đời sống người dân được cải 

thiện thì nhu cầu đi du lịch ngày càng tăng. Cùng với sự phát triển 

kinh tế, môi trường ngày càng ô nhiễm, cuộc sống hối hả và đầy áp 

lực khiến du lịch sinh thái trở thành lựa chọn ưu tiên của du khách. 

Khoa Trần, công ty hàng đầu Hội An trong lĩnh vực kinh 

doanh chương trình du lịch sinh thái đã và đang cố gắng hết mình để 

khẳng định vị trí của mình trên thị trường trong nước và quốc tế. Bên 

cạnh luôn kiểm soát và hoàn thiện chất lượng chương trình du lịch, 

công ty còn không ngừng phát triển sản phẩm mới để thu hút và đáp 

ứng tối đa nhu cầu khách hàng. Chương trình du lịch sinh thái của 

Khoa Trần không chỉ đem lại doanh thu, đóng góp vào sự phát triển 

kinh tế xã hội, mang hình ảnh cuộc sống giản dị của người dân Việt 

Nam đến bạn bè quốc tế mà còn tạo điều kiện mang lại thu nhập cho 

người dân nghèo địa phương và góp phần bảo vệ môi trường. 

Sau một thời gian dài nỗ lực tìm hiểu, được sự hướng dẫn tận 

tình và chu đáo của thầy hướng dẫn PGS.TS Lê Thế Giới và sự hỗ 

trợ nhiệt tình của các anh chị trong công ty TNHH Lữ hành Khoa 

Trần Hội An, luận văn đã được hoàn thành. Luận văn đã nêu được hệ 

thống cơ sở lý luận về phát triển sản phẩm dịch vụ, phân tích thực 

trạng phát triển chương trình du lịch sinh thái tại công ty Khoa Trần. 

Đồng thời, đã đề ra những giải pháp nhằm phát triển chương trình du 

lịch sinh thái tại công ty.   


