CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

HỢP ĐỒNG HỢP TÁC DU LỊCH
Số: 16062022/HĐDL - LPC

Căn cứ Bộ luật Dân sự số 33/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ
nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/6/2005 và có hiệu lực thi hành kể từ
ngày 01/10/2006;
Căn cứ Luật Thương mại số 36/2005/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội
Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 7 thông qua ngày 14/06/2005, có hiệu lực thi hành từ
ngày 01/01/2006,
năm 2022. Tại TP. Hồ Chí Minh

Hôm nay, ngày tháng
Chúng tôi gồm có:

BÊN A:
CÔNG TY TNHH DU LỊCH VINHAROUND
- Trụ sở chính : L17-11, Tầng 17, Tòa Nhà Vincom Center, Số 72 Lê Thánh Tôn, Phường
Bến Nghé, Quận 1, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại
: 0933.344646
- Tài khoản
: 0171 003 469686 tại NHTM CP Công Thương CN Bình Tây.
- Mã số thuế
: 0314702049
- Do ông
: TRẦN QUAN VINH
Chức vụ: Giám đốc - Làm đại diện.
BÊN B:
- Ông
:
- Điện thoại
:
- Địa chỉ
:
- Email
:
- CMND số
:
Sau khi thảo luận bình đẳng về trách nhiệm và quyền lợi của mỗi Bên, hai Bên nhất trí ký
hợp đồng với các điều khoản sau:
ĐIỀU 1. NỘI DUNG HỢP ĐỒNG
Hai Bên thỏa thuận liên kết kinh doanh, tổ chức và cung cấp các dịch vụ phục vụ khách
du lịch.
Bên A tổ chức tour du lịch Ấn Độ (6N5Đ) theo lịch trình phụ lục của hợp đồng
Ngày khởi hành 09/10/2022 – Ngày kết thúc tour 14/10/2022
ĐIỀU 2. GIÁ TRỊ HỢP ĐỒNG
2.1 Giá tour:
Khách
Người lớn
TỔNG CỘNG

Đơn giá

Số lượng

Thành tiền
18.000.000

Giá bao gồm:
• Vé máy bay Ho Chi Minh – Mumbai, New Delhi – Ho Chi Minh
• 7kg hành lý xách tay
• Căn hộ hoặc Khách sạn 3* tiêu chuẩn 1 gia đình/phòng
• Phương tiện vận chuyển: xe thuê, tàu điện
• Các bữa ăn theo chương trình
1

• Nước suối 1 chai/ngày
• Hướng dẫn viên Việt Nam
• Bảo hiểm du lịch mức bồi thường 500.000.000đ
Giá không bao gồm:
• Hành lý ký gởi: 1.600.000/20kg/chặng bay
• Chi phí ở phòng riêng 2.000.000/khách/đêm
• Các chi phí cá nhân: Simcard, wifi, giặt ủi, taxi
• Tiền tip 100k/khách/ngày
• Chi phí phát sinh nếu chuyến bay bị huỷ trong trường hợp bất khả kháng: thiên tai,
thời tiết
• Visa Việt Nam cho khách quốc tịch nước ngoài
2.2 Số lượng hành khách
STT
1
2
3

Họ tên

Ngày sinh

Số passport

2.3 Thỏa thuận khác:
Trường hợp có thay đổi giá cả dịch vụ, Bên A có trách nhiệm thông báo cho Bên B bằng
văn bản trước thời gian thực hiện 30 ngày.
2.4 Điều kiện phạt tour
- Hai bên cam kết thực hiện hợp đồng, nếu một trong hai bên có thay đổi, huỷ bỏ phải
báo trước cho bên kia 30 ngày trước khi khởi hành.
- Trong trường hợp vì một lý do bất khả kháng nào đó (bão lụt, hoả hoạn, thiên tai, chiến
tranh, …) hợp đồng không thể thực hiện thì hai bên cùng nhau bàn bạc giải quyết theo
thỏa thuận.
ĐIỀU 3. PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN
Chuyển khoản.
Bên B có trách nhiệm thanh toán chuyển khoản 50% chi phí cho Bên A trước khi thực
hiện dịch vụ.
Bên B có trách nhiệm thanh toán chuyển khoản 50% còn lại cho Bên A trước 10 ngày
khởi hành.
ĐIỀU 4. TRÁCH NHIỆM CỦA MỖI BÊN
1. Bên B có trách nhiệm thông báo chi tiết và xác nhận về lượng khách kèm theo danh
sách trích ngang, địa điểm, thời gian, và thông tin liên quan của đoàn khách trước 30
ngày khởi hành cho bên A. Bên A có trách nhiệm đưa đón, phục vụ đoàn khách của bên
B đúng như trong lộ trình chi tiết của phụ lục kèm theo hợp đồng, bảo đảo chất lượng
dịch vụ theo hợp đồng.
2. Bên B thanh toán đầy đủ, đúng hạn cho bên A tổng giá trị hợp đồng theo phương thức
đã nêu trên. Nếu phát sinh chi phí cho việc làm hay yêu cầu của bên B thì bên B phải
thanh toán thêm khoản chi phí đó cho bên A.
3. Trong quá trình thực hiện hợp đồng, mọi phát sinh tranh chấp đều được hai bên cùng
nhau bàn bạc và giải quyết trên tinh thần bình đẳng hai bên đều có lợi.
4. Những phụ lục hợp đồng kèm theo có giá trị pháp lý như bản hợp đồng này.
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5. Hai bên cam kết thực hiện đúng những điều khoản như trong hợp đồng, bên nào thực
hiện sai gây tổn hại về thời gian, vật chất cho bên kia thì phải chịu trách nhiệm bồi hoàn
phần tổn hại đó cho bên kia theo quy định trước pháp luật.
6. Hợp đồng này gồm có 03 trang hợp đồng và 02 trang phụ lục được lập 02 bản, mỗi bên
giữ 01 bản có giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.
ĐẠI DIỆN BÊN B

ĐẠI DIỆN BÊN A

TRẦN QUAN VINH
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