Tại hội nghị triển khai công tác năm 2019 của Hiệp hội Du lịch các tỉnh
phía bắc ngày 11/1, ông Vũ Thế Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội Du lịch Việt
Nam, cho biết hội sẽ triển khai xếp hạng các đầu bếp và tiếp tục xếp
hạng hướng dẫn viên tại TP Hồ Chí Minh, Đà Nẵng, Cần Thơ, Thanh
Hóa... Nhiều kiến nghị nhằm phát triển du lịch cũng được đưa ra trong
sự kiện như mở rộng diện miễn Vietnam visa, cho phép Hà Giang thực
hiện cơ chế đặc thù trong tổ chức xe du lịch tự lái giữa tỉnh Hà Giang
(Việt Nam) với Vân Nam (Trung Quốc). Những hình ảnh tuyệt đẹp được
được hot travel bloggers chia sẻ trên trang cá nhân khiến bạn nghĩ rằng
cô nàng lại vừa có một chuyến vi vu tại một quốc gia xa xôi nào đó. Tuy
nhiên, điểm đến lần này của cô nàng mê du lịch lại là những ngôi chùa
nằm ngay tại Sóc Trăng, một địa danh trong nước. Du Lịch Việt Nam
hẳn là một cái tên đã quá quen thuộc với những người yêu thời trang và
du lịch trong nước. Bên cạnh những shot hình thời trang đẳng cấp đầy
thu hút thì Việt nam còn được yêu thích bởi những chuyến du lịch khám
phá hấp dẫn. Chia sẻ về chuyến du lịch gần nhất, hệ thống du lịch đã
khiến mọi người ngạc nhiên với những bức hình chất lừ tạii các ngôi
chùa ở Sóc Trăng. Nhìn ngắm những hình ảnh của đất nước, nếu nói
du khách thích đi du lịch Việt Nam thì ai ai cũng sẽ tin ngay vì vẻ đẹp
của những ngôi chùa này không hề thua kém những ngôi chùa nổi tiếng
của xứ chùa vàng Thái Lan là bao.

