
Tặng phí đón tiễn sân bay cho mỗi khách đặt mua tour du lịch Phuket tự túc 3 ngày 2 đêm từ nay 

đến 31/03/2017.  

Nếu ai không thích tour du lịch trọn gói truyền thống, thì hãy thử trải nghiệm du lịch tự túc – du lịch Free & 

Easy (combo vé máy bay và khách sạn) đang thịnh hành khắp thế giới. Tham gia loại hình du lịch này, du 

khách sẽ chủ động về thời gian, tự do tham quan, nghỉ dưỡng, honeymoon hay kết hợp chơi Golf. Gói du 

lịch Free & Easy Phuket của Gotadi.com thời gian qua được nhiều du khách ưa thích. Đáp lại sự yêu thích 

của khách hàng, Gotadi.com tiếp tục cải tiến sản phẩm du lịch Free & Easy Phuket kèm quà tặng hấp dẫn.  

- Tặng phí đón tiễn sân bay – khách sạn (khoảng cách 40km về resort) 

Tour du lịch Free & Easy Phuket kỳ này được Gotadi.com cải tiến với một lựa chọn khách sạn duy nhất. 

The Kee Resort & Spa tiêu chuẩn 4 sao được chọn lựa vì có vị trí đẹp, ngay trung tâm Patong, cách biển 

khoảng 2 phút đi bộ, nằm cạnh con đường Bangla nổi tiếng là thiên đường sôi động về đêm của Phuket 

với rất nhiều quán bar, câu lạc bộ, khu giải trí xập xình tiếng nhạc và rôm rả tiếng nói cười của khách; và 

dịch vụ tốt, nhiều du khách yêu thích, đánh giá cao về chất lượng.  

Bảng giá tham khảo dành cho 01 khách: 

Loại phòng  Thái Airways Air Asia Jestar Pacific 

4* - Deluxe 11,300,000 đ 9,725,000 đ 9,005,000 đ 

KHỞI HÀNH: Hàng ngày 

THỜI GIAN ÁP DỤNG: 01/10 – 19/12/2016 & 16/01 – 31/03/2017 



GIÁ BAO GỒM: 

 Vé máy bay khứ hồi hạng phổ thông từ Việt Nam (TP.HCM) đi Thái Lan (Phuket) 

 2 đêm nghỉ phòng Deluxe tại khách sạn The Kee Resort & Spa tiêu chuẩn 4*  

 2 bữa ăn sáng. 

GIÁ KHÔNG BAO GỒM (tư vấn theo nhu cầu của Quý khách): 

 Hành lý ký gửi (Air Asia; Jetstar Pacific). 

 Chi phí cá nhân (ăn uống, giặt ủi, vé cổng tham quan) 

CHỌN LỰA KHÁCH SẠN KHÁC 

Nếu bạn muốn tham khảo giá một số khách sạn khác để có thêm lựa chọn, vui lòng liên hệ 1900 9002 

– (08) 62 850 850 hoặc email về địa chỉ fit@gotadi.com để được tư vấn thêm. Sau đây là vài gợi ý 

khách sạn bạn có thể tham khảo (khoảng cách để trong ngoặc đơn () là khoảng cách từ khách sạn 

đến biển):  

Khu vực Patong Beach: 

o Khách sạn 3* : Holiday Inn Express Phuket Patong Beach Central (350m); Red Planet 

Patong (400m); Deevana Patong (1km); … (hoặc tương đương) 

o Khách sạn 4* : Holiday Inn Resort (240m); Novotel Phuket Vintage Park (500m); 

Andaman Beach Suites hotel (700m); Dusitd2 Phuket resort (350m); Banthai Beach 

resort (450m)… (hoặc tương đương) 

o Khách sạn 5* : La Flora resort Patong (240m); Millennium Resort Patong Phuket 

(900m); Diamond Cilff resort & Spa (1,3km),… (hoặc tương đương) 

Khu vực Red Mountain Golf Club: 

o Khách sạn 3* :  Deevana Patong (9km) hoặc tương đương 

o Khách sạn 4* : Andaman Beach Suites hotel (9km) hoặc tương đương 

o Khách sạn 5*: Wyndham Sea Pearl resort (4,5km); Sea Pearl Villa resort (6,5km) 

ĐIỀU KIỆN TRẺ EM: 

Từ 6t  12t (có giường): vé máy bay + suất ngủ như người lớn 

Từ 6t  12t (không có giường): vé máy bay + phụ thu ngủ ghép cùng bố / mẹ 

Từ 2t  dưới 6t:   vé máy bay  

Dưới 2t:    vé máy bay 
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ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ 

 Đăng ký trước ngày khởi hành ít nhất 3 tuần. 

 Tối thiểu 2 khách đi cùng trên một hành trình. 

LƯU Ý:  

Đối với khách hàng được hưởng chính sách giảm giá, vui lòng xuất trình phiếu Voucher khi đăng ký. 

Gotadi sẽ giảm trừ trực tiếp số tiền tương ứng mệnh giá hiển thị trên Voucher so với giá đang niêm 

yết, hoặc trên giá có điều chỉnh do phụ thu tại thời điểm thực tế. 

PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN 

Thanh toán bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản 

 Thanh toán 60% tổng giá trị tour tại thời điểm mua dịch vụ 

 Thanh toán 40% còn lại trước 15 ngày so với ngày khởi hành 

ĐIỀU KIỆN THAY ĐỔI 

 Đổi thông tin vé máy bay (ngày, giờ, tên): tùy vào điều kiện của hạng vé tại thời điểm thực tế 

sẽ áp dụng chính sách phụ thu (400.000đ/1 chặng bay /1 người + chênh lệch giá vé) hoặc 

không hoàn – không hủy – không đổi. 

 Đối với một số chuyến bay tăng cường, hoặc nâng hạng chỗ ngồi, Quý khách sẽ đóng thêm 

chi phí chênh lệch do có điều chỉnh về khung giá vé chung. 

 Phụ thu áp dụng đối với: 

o Giai đoạn Lễ, Tết. 

o Khách hàng có nhu cầu lưu trú quá 2 đêm. 

 Giá áp dụng cho loại phòng Deluxe và có giới hạn. Trường hợp tại thời điểm đăng ký đã hết 

loại phòng trên, tùy theo nhu cầu sử dụng, Gotadi sẽ giới thiệu nâng cấp loại phòng khác, 

hoặc khách sạn khác có chất lượng / vị trí tương đương, và giá có thể điều chỉnh (nếu có). 

ĐIỀU KIỆN HỦY 

 Sau khi đăng ký và thanh toán, chi phí không được hoàn trả, không đổi hành trình, không 

chuyển nhượng. 

 Trường hợp chuyến bay bị hủy chuyến do yếu tố khách quan của Hàng không Thai Airways/Air 

Asia/Jetstar Asia Airways thì sẽ áp dụng theo điều kiện bồi thường của Hãng ( nếu có). 

 


