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PHIẾU ĐĂNG KÝ TOUR DU LỊCH 
(Code tour :………………………….) 

Hôm nay ngày…… tháng 0.. năm 2016 tại Hà Nội, chúng tôi gồm: 

Bên A:   
Địa chỉ:………………………….………………………….………………………………............ 
Đi n tho i: ………………………….…………………Email:……….…………………………… 
Bên B: CÔNG TY TNHH ASC TOÀN CẦU (ASC TRAVEL) 
Đ i di n: ………………………………………………Bộ phận:………………………………… 
Đi n tho i:……………………………………………..Email:…………………………………… 
Chủ tài khoản:………………………………………… Số tài khoản:……………………….…... 
T i ngân hàng:…………………………………………………………………………………….. 
Sau khi đọc kĩ chương trình, bên A đồng ý đăng kí tour của bên B với các điều ki n thỏa thuận sau: 
Chương trình: …………………………………………………………………………………….. 
Thời gian khởi hành: ……………………………………………………………………………… 
Giá bán: …………………………………………………………………………………………… 
Số lượng khách: …………………………………………………………………………………... 
Tổng tiền phải thanh toán:………………………………………………………………………… 
(Bằng chữ:………) 
Số tiền phải thanh toán và thời h n thanh toán: 
Lần 1: …………………………………………………Ngày thanh toán………………………… 
Lần 2:………………………………………………….Ngày thanh toán:……………………….. 
Chứng từ kèm theo: Chương trình, phiếu thu 
Danh sách đăng ký: 

   
 

 

Thời gian báo hoãn hủy, hủy chương trình. 
 Sau khi đăng ký tour, mọi trường hợp khách báo hoãn hủy sẽ phải chịu chi phí ph t hủy như sau: 

- Ngay sau khi đăng ký tour số tiền ph t là:………………….., nhân với số lượng khách hủy. 
- Từ 10-15 ngày trước ngày khởi hành số tiền ph t là:………………., nhân với số lượng khách hủy. 
- Từ 05-09 ngày trước ngày khởi hành số tiền ph t là:…………………, nhân với số lượng khách hủy. 
- Hoãn/ hủy trong 04 ngày khởi hành không được hoàn l i số tiền đã nộp. 

Bên A tự ý bỏ chương trình không thông báo trước sẽ không được hoàn trả bất kỳ phí nào. 
Trong trường hợp đoàn không thể khởi hành theo dự kiến do các nguyên nhân bất khả kháng như thiên tai, 
bão lụt, chiến tranh, hủy hoãn bay do hãng hàng không…..Bên B sẽ thu xếp ngày khởi hành mới. Mọi chi phí 
phát sinh do hai bên thỏa thuận. 
Bên B có trách nhi m tư vấn cho bên A xử lý các vẫn đề phát sinh nếu có trong quá trình thực hi n chuyến 
đi.Bên B phải thực hi n đúng đủ chương trình với chất lượng và giá cả theo chương trình đính kèm. 
Lưu ý: Đối với tour quốc tế do tính chất đoàn lẻ bên B có trách nhiệm gom khách đủ đoàn (15 khách trở lên) 

sẽ khởi hành theo đúng lịch trình. Nếu số lượng có từ 10-14 khách, đoàn khởi hành không có hướng dẫn viên 

từ Việt Nam. Nếu số lượng dưới 10 khách bên B có trách nhiệm thông báo cho bên A trước ngày khởi hành 5 

ngày và thỏa thuận với bên A ngày khởi hành mới. 

Trong trường hợp bên B không khởi hành được đúng ngày thì bên B sẽ hoàn trả lại toàn bộ chi phí bên A đã 
thanh toán. Phiếu đăng ký được làm thành 03 bản bên A 01 bản, bên B 02 bản và có giá trị pháp lý như 
nhau và có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Đ I DI N BÊN A                                                                              Đ I DI N BÊN B 
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