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   CÔNG TY DU LỊCH NHẬT KÝ VIỆT NAM 

  AGENDA TOUR  VIETNAM  CO.,LTD 

* Adr: No 169 Nguyen Ngoc Vu, Trung Hoa, Cau Giay, Hanoi, Vietnam* Hotline: 0914257602  

   * Email: info@agendatour.com * www.agendatour.com * https://dulichnhatky.com 

 

 

 

quycuong@agendatour.com 

info@agendatour.com  

(+84) 914 25 76 02  

 

A G ENDA  TO UR  

Đã từ rất lâu khi mảnh đất hình chữ S làm nao nức lòng người với những thắng cảnh đẹp, với miền Tây 
Bắc - Đồng Bắc được du khách biết đến qua màn ảnh. Mùa thu Hà Nội trong lành và quyến rũ, đến 
ngày đầu đông khi trời trở lạnh những cánh rừng hoa đào, hoa mận, hoa tam giác mạch nở rộ bạt ngàn 
trên các sườn núi như đang khoe sắc màu. Sự kỳ vỹ của mảnh đất địa đầu tổ quốc Hà Giang, với cột 
mốc Lũng Cú chủ quyền quốc gia thiêng liêng, đến những dãy núi cao trập trùng hòa quyện với mây 
bay, những con suối, thác nước cánh đồng ruộng bậc thang lấp ló là những ngôi nhà sàn đơn sơ của 
người đồng bào dân tộc. 

        Đến với tour du lịch liên tuyến Đông Tây Bắc, đã được đội ngũ Du Lịch Nhật Ký chọn lựa 1 cách 
kỹ càng, về điểm du lịch có chọn lọc, thời gian, văn hóa sắc màu vùng cao của các anh em dân tộc, 
những món ăn ngon đậm đà bản sắc, cùng giá tour du lịch tốt nhất ! Sẽ làm thỏa mãn khát vọng chinh 
phục các đỉnh đèo phía bắc tìm hiểu khám phá, văn hóa, lịch sử, thắng cảnh của quý khách, và bạn sẽ 
có những bức hình đẹp khó quên. 

 

mailto:info@agendatour.com
http://www.agendatour.com/
https://dulichnhatky.com/
mailto:quycuong@agendatour.com
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Chương trình tổng quát 
 
 
 

 

Ngày 1 Nội Bài – Mai Châu – Mộc Châu – Sơn La 

Ngày 2 Sơn La – Điện Biên Phủ 

Ngày 3 Điện Biên Phủ - Sa Pa 

Ngày 4 Sa Pa – Fan xi păng – bản Cát Cát 

Ngày 5 Cát Cát – Lào Cai – Hà Giang 

Ngày 6 Hà Giang – Lũng Cú – Đồng Văn 

Ngày 7 Dồng văn - đèo mã phì lèng - cao bằng 

Ngày 8 Cao bằng - thác bản giốc - hang bắc pó – Cao Bằng 

Ngày 9 Cao bằng - lạng sơn 

Ngày 10 Lạng Sơn – Hạ Long – ngủ đêm trên tàu 

Ngày 11 Hạ Long – Móng Cái – Trà Cổ 

Ngày 12 Móng Cái – sân bay Vân Đồn ( Hai Phong hoặc Hà Nội) – Hồ Chí Minh 
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Chương trình chi tiết  

Ngày 1 :   Nội Bài - MAI CHÂU - MỘC CHÂU - SƠN LA      (ĂN: Sáng, Trưa, Tối )      300 km            Khách sạn và loại phòng 

 

Buổi sáng: Xe và HDV đón quý khách tại khách sạn hoặc sân bay và đoàn khởi hành đi Sơn La. Cùng nhau 
vượt đèo Thung Khe, đứng trên đỉnh đèo quý khách thỏa  sức chụp hình cảnh núi rừng Hòa Bình -Tây Bắc. 
  
+Buổi trưa: Đến Bản Lác - Mai Châu đoàn bách bộ thăm bản Lác và bản Pomcọng với những ngôi nhà 
sàn đơn sơ, xem các thiếu nữ dệt vải, thể ngắm nhìn Mai Châu với những thửa ruộng bậc thang, những 
cánh đồng bát ngàt hương lúa chín vàng. Ăn trưa các món ăn đặc sản nơi đây như Cơm Lam, Măng Khô, 
Gà nướng. 
 

 
Tới Mộc Châu, thưởng thức ngắm đồi chè Mộc Châu thăm Thác Dải Yếm, thác nước có độ cao hơn 60m, 
mền mại như dải yếm, trải nghiệm cầu kính 5D (vé tự túc) 
  
+Buổi tối: Đoàn về tới TP Sơn La, nhận phòng khách sạn dùng bữa tối và nghỉ đêm tại khách sạn Sơn La 
 

 

Khách sạn Hà Nội Sơn La – phòng giường đôi        

 

NGÀY 02     SƠN LA - ĐIỆN BIÊN         (ĂN: Sáng, Trưa, Tối ) 180 km 

 
+Buổi sáng: Ăn sáng, trả phòng. Xe đón đoàn tới thăm quan di tích quốc gia nhà tù Sơn La di tích bảo tàng 

Sơn La, Cây đào Tô Hiệu, nhà tù Sơn La được xây dựng vào thời Pháp. 

  

Xe đón đoàn đi Điện Biên Phủ, cùng nhau vượt đèo Phađin là 1 trong tứ đại đèo, đoàn dùng cơm trưa tại 

nhà hàng Phađin. 

  

Đoàn về tới tp Điện Biên Phủ, thăm quan tượng đài chiến thắng Điện Biên Phủ, xa xa là cánh đồng Mường 

Thanh, viếng nghĩa trang đồi A1 nơi yên nghỉ của hàng nghìn chiến sỹ, nhận phòng khách sạn 

  

+Buổi tối: Qúy khách ăn tối, tự do thăm quan thành phố Điện Biên Phủ. 

  

 

Khách sạn Him Lam – phòng Deluxe 

http://himlamresort.vn/ 

 

http://himlamresort.vn/
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NGÀY 03     ĐIỆN BIÊN PHỦ - SAPA     (ĂN: Sáng, Trưa, Tối ) 280 km 

 

 

+Buổi sáng: Qúy khách ăn sáng, trả phòng khách sạn, thăm quan đồi A1, bảo tàng Điện Biên Phủ, Hầm 
tướng De Castries, Cầu Mường Thanh, sông Nậm Rốn. 
  
+Buổi trưa: Qúy khách dùng cơm trưa. 
  
+Buổi tối: Đoàn về tới Sapa nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi và ăn tối. Tự do thăm quan Sapa về đêm. 
  

 

 

Khách sạn Sapa Relax – phòng Superior 

https://www.saparelaxhotel.com/ 

 

NGÀY 04     SAPA - FANSIPAN - CÁT CÁT    (ĂN: Sáng, Trưa, Tối ) 

 

+Buổi sáng:  Ăn sáng, tới ga Cáp Treo Pansipan (vé cáp treo - tàu hỏa leo núi tự túc) qúy khách lên cáp 
treo hiện đại nhất thế giới với 4 kỷ lục quốc tế. Bắt đầu chinh phục nóc nhà Đông Dương. 
  
- Thăm Bảo An thiền tự, cổng tam Quan Thanh Vân Đắc Lộ 
  
- Chùa Bích Vân Thiền tự, khung cảnh mây trời lộng gió đầy hùng vỹ. 
  
- Tiếp tục chinh phục 600 bậc đá lên tới đỉnh Pansipan cao 3143m Laos - Viet Nam Campuchia. (Qúy khách 
có thể đi tàu hỏa leo núi, chi phí tự túc) 
  
+Buổi trưa: Đoàn về tới thị trấn Sapa dùng cơm trưa với các món ăn đặc sản Sapa, gà nướng, cá hồi, rau 
củ quả 
  
Chiều: Xe và HDV đưa đoàn tới thăm quan thũng lũng Mường Hoa, thăm bản Cát Cát của người Mông 
giầu lòng mến khách, thăm khu sản xuất bạc truyền thống, nhà trình tường, vườn hoa, các vật dụng nông 
nghiệp, thăm đập thủy điện của ngừời Pháp cũ, cầu Sy, suối Bạc xem chương trình giao lưu văn hóa âm 
nhạc đồng bào Mông, chụp hình với thắng cảnh đẹp ! 
  
+Buổi tối: Sau bữa tối quý khách tự do vui chơi, chụp ảnh lưu niệm tại khu chợ trung tâm, chụp ảnh tại nhà 
thờ trung tâm và thưởng thức các món ăn nướng và không khí se lạnh của khu du lịch – đoàn nghỉ đêm tại 
Sa Pa. 
 

 

Khách sạn Sapa Relax – phòng Superior 

https://www.saparelaxhotel.com/ 

 

https://www.saparelaxhotel.com/
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NGÀY 05    SAPA - LÀO CAI - HÀ GIANG  (ĂN: Sáng, Trưa, Tối ) 250 km 

 

+Buổi sáng: Ăn sáng, trả phòng khởi hành về tp Lào Cai, thăm quan đền Mẫu, cửa khẩu Quốc tế Hà Khẩu, 
chụp hình với cột mốc quốc gia biên giới Việt - Trung 
  
+Buổi trưa: Ăn trưa tại nhà hàng. Xe đưa đoàn tiếp tục đi Hà Giang, trên con đường QL 279. Ghé thăm 
nghĩa trang liệt sỹ vị xuyên - Huyện Vị Xuyên, nơi các chiến sỹ đã hy sinh trong chiến tranh biên giới 1979 
  
+Buổi chiều: Tới tp Hà Giang, nhận phòng, Sau bữa tối tự do dạo chơi ở tp Hà Giang về đêm, và thưởng 
thức các món đặc sản núi rừng Đông Bắc: thắng cố (thịt bò hầm), mèn mén (bánh bột ngô), cháo Ấu Tẩu… 
 

 

Trường Xuân resort 

http://hagiangresort.com/ 

 

NGÀY 06      HÀ GIANG - LŨNG CÚ - ĐỒNG VĂN   (ĂN: Sáng, Trưa, Tối )  150 km 

 

+Buổi sáng: Ăn sáng, trả phòng xe đưa đoàn hành trình lên Cao nguyên đá Đồng Văn - Lũng Cú – điểm 
Cực Bắc của Tổ quốc – được  coi là “nóc nhà của Việt Nam”, 
  
Thăm quan núi đôi Cô Tiên - TT Tam Sơn - Quản Bạ, tìm hiểu về sự tích núi đôi. Thăm Phố Cáo - Sủng Là 
làng văn hóa Lũng Cẩm nơi lấy bối cảnh thước phim" chuyện của Pao" đạt giải cánh diều vàng 2006 - thăm 
quan dinh thự họ Vương nơi ở của vua Mèo Vương Chí Sình nổi tiếng về phong cảnh thiên nhiên, trái 
ngon, dược liệu quý… ăn trưa tại nhà hàng 
  
Đoàn tiếp tục đi tới điểm Lũng Cú – điểm Cực Bắc của Tổ quốc – được  coi là “nóc nhà của Việt Nam”, 
  
Đoàn về TT Đồng Văn, nhận phòng khách sạn nghỉ ngơi 
  
+Buổi tối: Qúy khách tự do thăm chợ Đồng Văn quý khách được tiếp xúc với các nền văn hoá của các dân 
tộc như: Mông Hoa, Lô Hoa, Lôlô, Choang… khu phố cổ Đồng Văn 
  
 

 

 

 

 

  Khách sạn Lâm Tùng  

https://sites.google.com/site/nhahangkhachsanlamtu

ng/ 

 

http://hagiangresort.com/
https://sites.google.com/site/nhahangkhachsanlamtung/
https://sites.google.com/site/nhahangkhachsanlamtung/
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NGÀY 07     ĐỒNG VĂN - ĐÈO MÃ PÌ LÈNG - CAO BẰNG   (ĂN: Sáng, Trưa, Tối )  250 km 

 

+Buổi sáng: Ăn sáng. Trả phòng Xe đưa đoàn đi Cao Bằng trên đường thăm quan đèo Mã Pì Lèng, nơi có 
địa hình chia cắt sâu nhất việt Nam, phía dưới về sông Nho Quế, thôn pusản.. chụp hình vứoi thắng cảnh 
đẹp.. 
  
+1Buổi trưa: Đoàn dùng bữa tại thị trấn Bảo Lạc, trên đường về Cao Bằng qua 1 số xã nghèo của Mèo 
Vạc, quý khách làm từ thiện, tặng quà cho các em bé vùng cao thuộc gia đình khó khăn..(nếu có vui lòng 
thông báo trước) 
  
+Chiều tối: Đến TP.Cao Bằng, nhận phòng khách sạn và ăn tối. Sau bữa tối tự do tản bộ tham quan TP 
Vùng Cao trở về khách sạn nghỉ ngơi lấy sức sau một ngày đầy thú vị. 

 
 

 

Khách sạn Thành Loan  

http://thanhloanhotel.com/ 

 

NGÀY 08    CAO BẰNG - THÁC BẢN GIỐC - HANG BẮC PÓ    - CAO BĂNG  (ĂN: Sáng, Trưa, Tối ) 250 km 

 

+Buổi sáng: Ăn sáng, tới  thăm cụm di tích đặc biệt hang Pắc bó, suối Lênin núi Các Mác, hang cốc pó, 
cùng nhau lắng nghe hoạt động các mạng của chủ tịch Hồ Chí Minh, thăm cột mốc 108, bàn đá nơi lãnh tụ 
ngồi làm việc, thăm tượng đài chiến sỹ Nông Văn Dền..tức Kim Đồng 
  
+Buổi trưa: Sau bữa cơm trưa tại nhà hàng địa phương. Đoàn khởi hành về  thác Bản Giốc, thác có độ cao 
53m, chia làm 3 tầng được coi là thác đẹp nhất Việt Nam và là thác lớn nhất Đông Nam Á. Thác là nơi giáp 
ranh với nước bạn Trung Hoa với cột mốc chủ quyền thiêng liêng của Tổ Quốc. 
  
+Buổi tối:  Đoàn về lại TP Cao Bằng, Sau đó ăn tối ngơi ngơi. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Khách sạn Thành Loan  

http://thanhloanhotel.com/ 

 

http://thanhloanhotel.com/
http://thanhloanhotel.com/
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NGÀY 09     CAO BẰNG - LẠNG SƠN (ĂN: Sáng, Trưa, Tối ) 150 km 

 

Buổi sáng: Qúy khách ăn sáng, trả phòng khởi hành đi Lạng Sơn qua đường Đông Khê và Thất Khê ghi 
dấu chiến dịch biên giới 1950, tuyến đường này có rất nhiều cánh rừng bông lau. Đoàn ghé thăm quan cửa 
khẩu Hữu Nghị Quan, hay còn gọi là Ải Nam Quan, nơi bắt đầu km số 0 quốc lộ 1A - tới Cà Mau, chụp hình 
cột mộc biên giới... 
  
Đoàn về trung tâm tp Lạng Sơn ăn trưa. 
  
Chiều: Thăm quan danh thắng động Nhị - Tam Thanh, chùa Tam Thanh, động Tam Thanh, hồ âm ty, 
hang dơi, cổng trời, lầu võng thị ngắm "nàng tô thị" bồng con chờ chồng hóa đá. Qúy khách tìm hiểu 
lịch sử thành nhà Mạc xưa còn sót lại...mua sắm quà lưu niệm, bánh gai, bánh cốm, đậu xanh... 
 

Ăn tối.  

Ngủ đêm tại Lạng Sơn 

 

 

 

Khách sạn Vạn Xuân 

https://lsn.dalatcity.org/en/vanxuanhotellsn 

 

 

Ngày 10 : Lạng Sơn – Hạ Long – ngủ đêm trên tàu (Ăn sáng, trưa tối) 280 km 

 
Buổi sáng khởi hành đi Hạ Long. 

12.15 Khi đến thành phố Hạ Long, nhâm nhi một ly nước giải khát chào đón khi nhận phòng trước khi bạn 
bắt đầu hành trình qua vịnh. 
12.30 Chuyển sang tàu du lịch. 
12.45 Làm thủ tục lên cabin, Bắt đầu đi thuyền từ khu vực Vịnh Bái Tử Long, Thưởng thức bữa trưa ngon 
miệng khi du thuyền giữa những hòn đảo xinh đẹp (Cù lao Chè, Hòn Mặt Quy –Mùa Mặt, cù lao Yên Ngựa, 
cù lao Đầu Người, cù lao Rùa v.v. 
13.00 Bữa trưa được phục vụ trong nhà hàng ở boong đầu tiên. 
15.30 Tận hưởng vẻ đẹp quyến rũ và yên bình của đầm phá tại Hang Luồn trên chiếc thuyền chèo truyền 
thống. 
16.15 Trở lại tàu và tiếp tục đi qua các hòn đảo đá vôi. 
16.30 Tham quan Đảo Ti Tốp, nơi bạn có thể bơi lội, chèo thuyền kayak1 hoặc đi bộ lên đỉnh và chiêm 
ngưỡng khung cảnh tuyệt đẹp của Vịnh Hạ Long. 
18.00 Trên tàu, được bao quanh bởi khung cảnh tuyệt đẹp đang chuyển động, hãy tham dự buổi trình diễn 
nấu ăn của đầu bếp của chúng tôi và thử kỹ năng của bạn trong nghệ thuật nấu ăn truyền thống của Việt 
Nam. 
19.30 Dạ tiệc Bữa tối tao nhã được phục vụ trên tàu. 
21.00 Hoạt động buổi tối: nghỉ ngơi thư giãn; tận hưởng Đêm chiếu phim, Trò chơi trên bàn hoặc các dịch 
vụ Massage & Spa của chúng tôi2. Câu mực và trò chuyện với đối tác, bạn bè, gia đình của bạn. Nghỉ đêm 
trên Vịnh Hạ Long trên Du thuyền Hương Hải Sealife. 

 

Tàu Hương Hải Sealife – 4 sao 

http://sealifecruisehalong.com/ 

 

https://lsn.dalatcity.org/en/vanxuanhotellsn
http://sealifecruisehalong.com/
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Jour 11   Halong – móng cái – trà cổ (Ăn sáng, trưa, tối)        192 km                  

 

6.30 tập Thái Cực Quyền trên boong tắm nắng vào lúc bình minh. 

6.30-7.30 Có sẵn cà phê & trà với bánh quy và bánh ngọt. 

8.00 Khám phá Hang Sửng Sốt (Hang Sửng Sốt), một trong những hang động lớn nhất và nổi tiếng nhất 

trong toàn bộ Vịnh Hạ Long 

9.30 Kiểm tra cabin của bạn và thanh toán các hóa đơn. 

9.30 - 10.30 Bữa sáng tự chọn quốc tế được phục vụ tại nhà hàng. 

Tiếp tục hành trình đi Trà Cổ - Móng Cái – Trà Cổ. Đến Trà Cổ vào buổi chiều tối.  

Ăn tối và nghỉ đêm tại Trà Cổ 

Có thể tắm biển nếu không lạnh. Nếu trời lạnh và quý khách không muốn tắm biển thì có thể ngủ ở Móng 

Cái 

 

Khách sạn Khe Chàm  

 

Ngày 12    Móng Cái – Vân Đồn  hoặc Hà Nội Hoặc Hải Phòng – bay HCM (ăn sáng) Tự ăn trưa 

 

Chương trình thăm các điểm sẽ được sắp xếp sau khi có giờ chuyến bay cụ thể : Ví dụ 

Sau khi ăn sáng xong quý khách vui chơi, thăm quan Xe tiếp tục đưa quý khách thăm thị trấn biển với     

                                          Tiếp tục mua sắm và thăm quan của khẩu tại Móng Cái. 

Hướng dẫn và lái xe tiễn đoàn ra sân bay vân đồn, Hà nội hoặc Hải Phòng để đáp chuyến bay  về– HCM.  

Kết thúc hành trình. 
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GIÁ TOUR RIÊNG ( Đơn vị tính : VNĐ/ khách) – Không bao gồm vé máy bay 

Chú ý: Nếu Quý khách mong muốn, chúng tôi có thể kiểm tra và đặt vé máy báy giúp Quý khách ( Không tính phí), Quý khách tự thanh 
toán vé máy bay 

Gi  c o   ó  6 - 7  gư i  16 928 000 VND 

Gi  c o   ó  8 – 9  gư i  15 548 000 VND 

Gi  c o   ó  10 -11  gư i  14 858 000VND 

Gi  c o   ó  12 - 13  gư i  14 835 000 VND 

Gi  c o   ó  14 - 15  gư i  14 191000 VND 

Phụ     c o p ò g 1  gư i 7 820 000 VND 

 

 

GIÁ BAO GỒM: 

 

 Giá tour bao gồm là bao gồm tất cả các dịch vụ được ghi trong chương trinh chi tiết mà Công Ty Du Lịch Nhật Ký đã ký hợp đồng với Quý khách. 

 Vận chuyển: Xe máy lạnh 16 chỗ (nhóm từ 04 – 11 khách) ; xe máy lạnh 29 chỗ (nhóm từ 12 – 14 – 15 khách) phục vụ suốt chương trình. 

 Khách sạn: tiêu chuẩn 02 khách/phòng và homestay theo chương trình chi tiết.  

 Ăn uống theo chương trình chi tiết (Án sang / trưa / tối). 140 000/  Bữa chính và 50 000 bữa sáng 

 Vé tham quan các điểm du lịch theo chương trình. 

 Du thuyền trên vịnh Hạ Long , Chương trình tàu 4 sao / 2 ngày 1 đêm 

 Hướng dẫn viên tiếng Việt: Phục vụ nhiệt tình, tận tâm, chu đáo. 

 Khăn lạnh + Nước suối ( 2 chai 500ml/khách/ngày). 
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GIÁ KHÔNG BAO GỒM: 

 Những gì không bao gồm trong phần giá bao gồm.  

 Vé máy bay 

 Đồ uống + vui chơi giải trí cá nhân và các chi phí khác ngoài chương trình. 

 Phụ thu phòng đơn. 

 Tiền tips cho HDV và Tài xế. 

 Thuế VAT 

 

ĐIỀU KHOẢN THANH TOÁN 

I) Đặt cọc 30% tổng giá sẽ được thanh toán bằng chuyển khoản ngân hàng hoặc thẻ tín dụng khi đặt dịch vụ và toàn bộ tiền vé may bay nếu có 

II) Số còn lại 70% Khách hàng phải thanh toán 10 ngày trước khi chuyến đi khởi hành ( Đối với các dịch vụ ngày thường ) và 25 ngày đối với các Dịch vụ 

vào ngày Lễ, Tết mà không cần nhắc nhở từ Du Lịch Nhật Ký. Nếu không, Du Lịch Nhật Ký có quyền hủy bỏ chuyến đi và giữ lại toàn bộ số tiền mà 

Khách hàng đã đặt cọc. 

- Trong trường hợp số ngày đăng ký ít hơn 10 ngày ( Dịch vụ thường ngày) và 25 ngày với (dịch vụ nhày Lễ, Tết) trước khi đi hoặc khi bắt đầu chương trình, Quý 

khách phải thanh toán toàn bộ 100% giá của chuyến đi. 

Phí ngân hàng liên quan đến thanh toán do khách hàng chịu trách nhiệm 

 ĐIỀU KHOẢN HỦY TOUR  

Trong trường hợp hủy chuyến đi, khách hàng phải chịu các khoản phạt tương ứng với: 

I) 10% tổng giá trị của chuyến đi ngay sau khi ký kết và đặt cọc và 100% vé máy bay nếu có. 

II) 20% tổng giá của chuyến đi, nếu việc hủy bỏ trong khoảng thời gian bằng hoặc hơn 30 ngày trước khi bắt đầu chuyến đi  và 100 % vé máy bay nếu có. 

III) 30% tổng chi phí của chuyến đi, nếu việc hủy bỏ trong khoảng thời gian từ 10 đến 30 ngày trước khi bắt đầu chuyến đi và 100 % vé máy bay nếu có. 

IV) 50% tổng chi phí của chuyến đi, nếu việc hủy bỏ trong khoảng thời gian từ 7 đến 10 ngày trước khi bắt đầu chuyến đi và 100 % vé máy bay nếu có. 

V) 70% tổng chi phí của chuyến đi, nếu việc hủy bỏ trong thời gian từ 72 giờ đến 6 ngày trước khi bắt đầu chuyến đi và 100 % vé máy bay nếu có. 
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VI) 100% tổng chi phí của chuyến đi, nếu việc hủy trong khoảng thời gian dưới 72 giờ trước khi bắt đầu chuyến đi và 100 % vé máy bay nếu có. 

 

Lưu ý: Quy tắc này không áp dụng cho các trường hợp đặt vé máy bay quốc tế và các dịch vụ khác được đặt trong điều kiện đặc biệt (sẽ được thông báo cho 

khách hàng khi hợp đồng cung cấp dịch vụ được ký kết), việc hủy bỏ sẽ kéo theo các chi phí đã thương lượng và thỏa thuận theo các điều kiện của các nhà cung 

cấp. 

 


