
 

 

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 

 

HỢP ĐỒNG THAM QUAN DU LỊCH 

Số: ............./HĐKT2022 

- Căn cứ Bộ Luật Dân Sự đã được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 

24/11/2015, có hiệu lực từ ngày 01/01/2017; 

- Căn cứ luật doanh nghiệp đã được Quốc hội nước CHXHCNVN khóa XIII kỳ họp thứ 8 

thông qua ngày 26/11/2014 và có hiệu lực kể từ ngày 01/07/2015; 

- Căn cứ Luật Du lịch đã được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày19/6/2017, có 

hiệu lực từ ngày 01/01/2018; 

- Căn cứ vào khả năng và nhu cầu của hai bên. 

Hôm nay, ngày ... tháng ... năm 2022, tại văn phòng CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON STAR 

hai bên chúng tôi gồm có: 

BÊN A:  CÔNG TY CỔ PHẦN SAIGON STAR 

Địa chỉ                    : 1224/31 Quốc Lộ 22, Phường Trung Mỹ Tây , Quận 12, HCM 

Điện thoại               : 028 73051168 - Email: 

info@saigonstartravel.com 

Mã số thuế              : 0311033865  

Tài khoản               : 0791168708888 - Ngân hàng: Tại Ngân hàng 

Quân Đội (MB) – CN Bắc 

Sài Gòn 

Đại diện bởi           : (Bà) Lê Thị Thanh Thủy   - Chức vụ: Tổng Giám Đốc 

(Theo Quyết Định Bổ Nhiệm Số: 01032018/QĐBN của Hội Đồng Cổ Đông). 

BÊN B:  

Địa chỉ                    :  

Điện thoại               :  - Email: 

Mã số thuế              :   

Tài khoản               :  - Ngân hàng:  

Đại diện bởi           : (Ông/Bà)  - Chức vụ:  

Sau khi thỏa thuận, hai bên thống nhất ký kết hợp đồng tham quan du lịch với các nội dung 

sau đây: 

ĐIỀU 1:  NỘI DUNG HỢP ĐỒNG 

1.1. Bên B đồng ý để Bên A cung cấp tổ chức và thực hiện tất cả các dịch vụ cho chương 

trình tham quan nghỉ mát của đơn vị mình.  

1.2. Nội dung chi tiết  

Tuyến tham quan   :  

Thời gian                :  

Ngày khởi hành      :  - Ngày kết thúc:  

Số lượng dự kiến    :  

Số lượng thực tế     : Chốt danh sách trước 10 (Mười) ngày, xác nhận qua Email. 



 

 

Điểm đón khách     :  

Ngày khởi hành      :  - Ngày kết thúc: 

Giờ khởi hành        :  - Giờ kết thúc: (Tùy thực tế) 

Tiêu chuẩn xe         :  

Khách sạn               :  

Ăn uống                 :  

Bảo hiểm                :  

Mã tour                   : Theo chương trình đính kèm có mã: 

Mã tour được xem như là phụ lục không tách rời của hợp đồng này. 

ĐIỀU 2:  GIÁ DỊCH VỤ VÀ PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

2.1. Giá tour & Giá trị hợp đồng 

Diễn giải Số lượng Giá tour 

(Chưa VAT) 

Thành tiền 

(VNĐ) 

Ghi chú 

(Viết Bằng Chữ) 

Người Lớn     

Trẻ Em (75%)     

Tổng cộng   

Thuế vat 10%   

Tổng giá trị hợp đồng (GTHĐ)   

2.2. Thời gian thanh toán 

Diễn giải Tỷ lệ 

(%) 

Ngày thanh 

toán 

Số tiền thực tế Ghi chú 

(Viết bằng chữ) 

Đợt 1     

Đợt 2     

 

Đợt 3 

- Giá trị còn lại của hợp đồng là .....% và chi phí phát sinh trong chuyến tham 

quan sẽ được Bên B thanh toán cho Bên A trong vòng 05 (năm) ngày sau 

khi kết thúc chuyến tham quan và nhận được hóa đơn, chứng từ với biên 

bản thanh lý hợp đồng. 

2.3. Phương thức thanh toán  

2.3.1. Thanh toán tiền mặt (Có phiếu thu của Bên A) 

2.3.2. Thanh toán chuyển khoản với thông tin như sau: 

Công Ty Cổ Phần Saigon Star 

Tại Ngân hàng Quân Đội (MB) – CN Bắc Sài Gòn 

Số tài khoàn: 0791168708888 

ĐIỀU 3:  QUYỀN & TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN A 

3.1. Quyền của Bên A: 

3.1.1. Bên A được linh hoạt thay đổi chương trình hoặc dịch vụ trong trường hợp việc thay 

đổi này nhằm đảm bảo sự an toàn và lợi ích tốt cho bên B. Trước khi thay đổi, bên A sẽ 

thông báo cụ thể cho bên B biết về việc thay đổi và lý do của việc thay đổi, đồng thời 

có sự đồng ý của đại diện trưởng đoàn bên B. 

3.1.2. Yêu cầu Bên B có sự hỗ trợ, phối hợp trong phạm vi thực hiện Hợp đồng này khi phát 

sinh vấn đề có liên quan. 



 

 

3.1.3. Yêu cầu Bên B cung cấp danh sách đăng ký tham gia chuyến tham quan du lịch và các 

thông tin cần thiết của đoàn. 

3.1.4. Yêu cầu Bên B thanh toán đầy đủ và đúng hạn tại Điều 2 theo thỏa thuận hợp đồng 

này. 

3.2. Trách nhiệm của Bên A: 

3.2.1. Bên A cử người làm người đại diện (điều hành), chịu trách nhiệm thực hiện các dịch vụ 

đã thỏa thuận với Bên B trong suốt chuyến đi.  

3.2.2. Bên A không chịu trách nhiệm bồi hoàn và trách nhiệm pháp lý đối với những thiệt hại 

về vật chất lẫn tinh thần do việc chậm trễ giờ giấc của các phương tiện công cộng (như 

máy bay, tàu hỏa, … ) hoặc do sự chậm trễ của chính hành khách gây ra.  

3.2.3. Bên A không chịu bất cứ trách nhiệm gì đối với hành vi vi phạm của hành khách bên B 

(nếu có) ở nơi đến tham quan, nơi công cộng, trên các phương tiện vận chuyển. 

3.2.4. Bên A không chịu trách nhiệm sự thất lạc, hư hỏng hành lý hay bất kỳ vật dụng cá nhân 

nào khác của hành khách bên B trong suốt quá trình thực hiện chương trình tham quan. 

3.2.5. Bên A chịu trách nhiệm đảm bảo về phòng khách sạn, xe vận chuyển, lịch trình tham 

quan, ăn uống và tiêu chuẩn dịch vụ theo như chương trình đính kèm. 

 

ĐIỀU 4:  QUYỀN & TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN B 

4.1 Quyền của Bên B: 

4.1.1 Được hưởng các dịch vụ và chương trình tham quan đúng chất lượng và đầy đủ như hai 

bên đã thoả thuận trong hợp đồng. Nếu Bên A cung cấp dịch vụ không đúng chất lượng 

dịch vụ như thỏa thuận thì tùy theo trường hợp cụ thể bên B có quyền yêu cầu giảm giá 

dịch vụ cho đúng với giá dịch vụ cung cấp thấp hơn tiêu chuẩn thoản thuận. 

4.2 Trách nhiệm của Bên B: 

4.2.1 Cung cấp danh sách Đoàn đăng ký tham gia dịch vụ chính xác cho bên A ít nhất 10 

(mười) ngày trước ngày khởi hành. Trong trường hợp số lượng khách tăng hơn so với số 

lượng dự kiến đã đăng ký trước đó thì tuỳ theo tình hình thực tế, Bên A sẽ xác nhận lại 

khả năng cung cấp thêm dịch vụ cho số khách tăng thêm này.  

4.2.2 Trong thời gian tổ chức tham quan theo lịch trình, các thành viên trong đoàn không 

được tự ý tách đoàn, nếu có yêu cầu thay đổi phải thông báo cho Trưởng đoàn bên B và 

Hướng dẫn viên của Bên A. 

4.2.3 Thực hiện đúng việc thanh toán theo quy định tại Điều 2 của hợp đồng này. 

ĐIỀU 5:  THAY ĐỔI VÀ HỦY BỎ HỢP ĐỒNG 

5.1 Hủy hợp đồng 

5.1.1 Ngay sau khi ký hợp đồng, nếu một trong hai bên hủy hợp đồng với bất cứ lí do gì 

(ngoài trường hợp bất khả kháng), thì bên yêu cầu hủy hợp đồng phải bồi thường 30% 

tổng giá trị hợp đồng. 

5.1.2 Hủy hợp đồng trước trong tầm nhiều hơn mười (10) ngày tính đến ngày khởi hành thì 

bên yêu cầu hủy hợp đồng phải bồi thường 50% tổng giá trị hợp đồng. 

5.1.3 Hủy hợp đồng trong tầm năm (05) ngày đến mười (10) ngày tính đến ngày khởi hành 

thì bên yêu cầu hủy hợp đồng phải bồi thường 70% tổng giá trị hợp đồng. 



 

 

5.1.1 Trong vòng năm (05) ngày tính tới giờ xuất phát. Nếu một trong hai bên hủy hợp đồng 

thì bên yêu cầu hủy hợp đồng phải bồi thường 100% tổng giá trị hợp đồng. 

5.2 Sau khi đã chốt số lượng khách theo thời gian quy định của Hợp đồng tính đến trước 02 

(hai) ngày khởi hành. Bên B được phép tăng hoặc giảm 2% (loại trừ trẻ em không thu 

phí).  

5.2.1 Nếu số lượng khách giảm > 2% thì phụ thu mỗi khách giảm vượt đó 75% / giá trị tour 

(Phụ thu khách giảm vượt trội). 

5.2.2 Đến ngày giờ xuất phát nếu đoàn giảm số lượng thì những hành khách giảm đó vẫn 

phải thanh toán đầy đủ mọi chi phí như những hành khách khác trong đoàn. 

5.2.3 Trong trường hợp khách tăng thì bên A sẽ tùy theo tình hình thực tế của dịch vụ cung 

cấp mà tính phí cho những hành khách tăng đó. 

5.3 Thời gian mà hai bên phải thực hiện nghĩa vụ hoàn trả hay bồi thường liên quan đến 

việc hủy hợp đồng nói trên không quá 30 (ba mươi) ngày làm việc kể từ ngày thông 

báo bằng văn bản của một bên cho bên còn lại. 

5.4 Sau khi kết thúc chuyến tham quan, nếu Bên B không thanh toán hoặc trễ hạn thanh 

toán (Điều 2) thì Bên A sẽ tính thêm (Lãi suất 0,1%/ngày) của giá trị hợp đồng còn lại. 

Thời gian trễ hạn thanh toán nhiều nhất là 30 (ba mươi) ngày tính từ ngày kết thúc 

chuyến tham quan. Và Bên B phải chịu trách nhiệm trực tiếp quyết toán cho Bên A 

trước pháp luật. 

ĐIỀU 6:  TRƯỜNG HỢP BẤT KHẢ KHÁNG 

6.1. Trong trường hợp bất khả kháng (như thiên tai, địch họa, đình công, hủy hoặc hoãn chuyến 

từ các đơn vị vận chuyển công cộng như hàng không, đường sắt, đường thủy nhằm đảm 

bảo an toàn cho chuyến bay và cho khách hàng, chính sách trưng dụng dịch vụ của chính 

phủ…, các sự kiện khác không tiên liệu được, nằm ngoài khả năng kiểm soát hợp lý của 

hai bên, xảy ra không do chủ đích của bên nào… ) thì cả hai bên đều không áp dụng các 

điều khoản bồi thường như quy định đã thoả thuận trong hợp đồng này mà chỉ phối hợp 

cùng nhau giải quyết trên cơ sở khắc phục những thiếu sót, thiệt hại hoặc chuyển ngày khởi 

hành. 

6.2. Trường hợp hợp đồng không thể thực hiện được vì các yếu tố bất khả kháng, cả hai bên 

được lùi lại thời hạn thực hiện hợp đồng để tránh thiệt hại cho các bên. Công Ty Saigon 

Star sẽ bảo lưu tiền cọc của Quý khách cho đến khi Quý khách xác định lại được lịch khởi 

hành mới thì thông báo cho Bên A bằng văn bản qua email hoặc công văn trước (10) ngày 

tour khởi hành. Gía Tour sẽ được tính theo thời điểm hiện tại. 

6.3. Trường hợp Quý khách không thể dời được lịch khởi hành và quyết định huỷ hợp đồng 

thì quý khách phải chịu toàn bộ chi phí mà bên A đã thanh toán cho các nhà cung cấp 

như : khách sạn, vé máy bay, vé tàu, xe, vé tham quan… và cộng thêm 30% chi phí cọc 

của hợp đồng (30% này chính là chi phí vận hành của bên A). 

ĐIỀU 7:  LUẬT ĐIỀU CHỈNH VÀ GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP 

7.1. Hợp đồng này được giải thích và điều chỉnh theo luật pháp của Việt Nam.  



 

 

7.2. Mọi tranh chấp, tranh cãi hay bất đồng có thể phát sinh liên quan đến hợp đồng này 

(nếu có), trước hết phải được giải quyết bằng thương lượng và hòa giải trên cơ sở khắc 

phục những thiếu sót, thiệt hại. Trong trường hợp các bên tranh chấp không thỏa thuận 

được với nhau thì vụ tranh chấp sẽ được đưa ra Toà án TP. HCM để giải quyết. Toàn 

bộ án phí sẽ do bên có lỗi chịu. 

ĐIỀU 8: ĐIỀU KHOẢN CHUNG  

8.1. Hai bên cam kết thực hiện đúng và đầy đủ các điều khoản đã thoả thuận trong hợp 

đồng. Mọi sự thay đổi phải được lập thành văn bản do đại diện của các bên tham gia 

hợp đồng ký tên. 

8.2. Hợp đồng được lập thành 02 (hai) bản bằng tiếng Việt, mỗi bên giữ 01 bản. Các bản có 

giá trị pháp lý như nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký.  

8.3. Chương trình du lịch đính kèm cũng được xem như là phụ lục hợp đồng không thể tách 

rời hợp đồng này và có giá trị pháp lý như nhau. 

ĐẠI DIỆN BÊN B 

Giám Đốc 

 

 

 

 

ĐẠI DIỆN BÊN A 

Tổng Giám Đốc 
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