
EASY GO: PHUKET AMAZING PACKAGE – TẶNG ĐƯA ĐÓN SÂN BAY 2 CHIỀU & NỬA NGÀY CITY TOUR 

Code: EHKTAMZ01 

Phuket là một trong 3 điểm du lịch hấp dẫn của Thái Lan. Phuket cuốn hút du khách bởi vẻ đẹp thơ mộng của biển và nhiều hoạt động 

sôi nổi về đêm. Gotadi.com ưu đãi khách hàng các hành trình tour du lịch Phuket với 3 ngày 2 đêm với 2.590.000Đ/Khách 4 ngày 3 

đêm từ 2.890.000Đ/Khách, bao gồm đưa đón sân bay 2 chiều, khách sạn 3**, các bữa ăn theo chương trình cùng nhiều ưu đãi khác 

 

NGÀY 01: TP.HCM- PHUKET  

 

06h30 - Khởi hành ra sân quốc tế Tân Sơn Nhất đáp chuyến bay đi đi Phuket  - Thái Lan -   ơn   uo c nu  c ơ i. 

08h55 -  o  n h   c  nh t  i s  n   y Phuket.  

- Khám phá Vịnh Phang Nga(mặc định):  oàn lên tàu đi th m qu n Vịnh Phang Nga đ ợc mệnh danh là Tiểu Quế Lâm, tàu 

tiếp tục đ    uý khách đến đảo James Bond Island, nơi đ ợc các nhà làm phim của Hollywood quyết định chọn cảnh đẹp 

nơi đây để cho r  đời bộ phim nổi tiếng -  iệp Viên 007.  

- Quý khách có dịp th ởng thức cảnh đẹp thiên nhiên kỳ diệu trên hòn đảo này và chụp hình l u niệm. 

- To i: Dùng bữa tối. Khám ph    ui Th  i 

- Nghỉ đêm tại khách sạn. 

 

NGÀY 02: PHUKET – QUẦN ĐẢO PHI PHI  

 

- S  n : Ăn sán , khởi hành đi khám phá thiên đ ờn  đảo Phuket.  

- Tới vịnh Maya, đảo Phi Phi, Quý khách tắm biển và nghỉ n ơi tận h ởng vẻ đẹp cát trắng nắn  v  n   S u đo , th m 

quan vịnh Loh Samah - một trong 12 vịnh đẹp nhất thế giới, vịnh  Phi Leh, động Viking - động hải tặc. Ngắm Camel Rock và 

chụp hình tại biển Khỉ Lớn 

- Quý khách quay lại tàu, trở lại đảo Phi Phi. 

-  hie u:  uy  kh  ch tie p tu c th m qu n chu p   nh tr ơ c khi rơ i Phi Phi qu y trơ  ve  đ  t lie n  T  m hiểu ph ơn  pháp dựng và 

lấy tổ yến củ  các n   dân trên đảo. 

- To i:  uy  kh  ch co  the  đ  n  ky  th m  i  show tạp k   chuye n  iơ i no i tie n  nh  t t  i Phuket m n  te n Cabaret Show  

 

NGÀY 03: PHUKET –  ĐỀN CHALONG 

 

Sáng: S u khi ăn sán , Quý khách đi th m qu n:  

- Phố cổ Phuket với những tòa nhà kiến trúc Bồ  ào Nh  cổ đ ợc l u  iữ. Quý khách có thể tự do dạo chơi và chụp ảnh tại 

đây  Phố cổ có bày bán những mặt hàn  l u niệm và trang phục truyền thống củ  n  ời Thái. 

Tham quan mua sắm tại cử  hàn  đá quý  Gems Galerry nổi tiếng tại Phuket 

- Ăn tr   tại nhà hàng. 

Chiều:   Sau bữ  tr  , Quý kháhc đi th m qu n: 

- Tham quan và cầu may mắn bình an cho  i  đình tại  ền Chalong - n ôi đền là một biểu t ợng Phật Giáo không thể thiếu 

khi đến với Phuket. Tại đây có  ày  án các sợi dây cầu m y đ ợc chính các vị s  tron  chù  làm phép để mang lại bình an 

cho gia chủ. 

- Thăm T ợng Phật Lớn Big Buddha tọ  l c trên đỉnh Nagakerd chiều cao 45m nặng khoảng 135 tấn đ ợc trang trí bằng 

đá cẩm thạch Miến  iện, đây đ ợc coi là biểu t ợng của niềm hi vọng, khát vọng sốn  h ớng thiện củ  n  ời Thái. 

- Chụp hình l u niệm ngắm toàn cảnh bờ biển Andaman từ trên cao. 

- Tham quan trang trại  oi, thăm nhà máy sản xuất hạt điều và mu  các đặc sản đị  ph ơn  về làm quà. 



- Ăn tối và  khám phá phố đêm khôn  n ủ Bang La Walking với những quán bar trên dọc phố vô vàn s  lựa chọn cho du 

khách. Quý khách có thể đăn  ký th m  i  Show truyền thống có 1 không 2 hoành tráng chỉ có tại Phuket mang tên 

FantaSea Show. 

To i: Nghỉ đêm tại Phuket. 

 

NGÀY 04: PHUKET - TPHCM  

- S  n : Ăn sán . 

- Tham gia nửa ngày City Tour. 

- Trả phòng và ra sân bay khởi hành về TP.HCM. 

 

KHÁCH SẠN LOẠI PHÒNG GIAI ĐOẠN ÁP DỤNG 
 3 NGAY 2 

DEM  
 4 NGAY 3 

DEM  

Andakira Hotel 3* Superior 18/4 - 31/10/18         2,890,000      3,590,000  

Baramee Hip Hotel 3* 
Standard ( DBL 
bed only) 

18/4 - 31/10/18         2,590,000      2,890,000  

Baramee Resortel 3* Superior 18/4 - 31/10/18         2,590,000      3,190,000  

Deevana Patong Resort & Spa 
3* 

Superior 
Garden 

18/4 - 31/10/18         3,590,000      4,390,000  

Duangjitt Resort & Spa 3* Superior 18/4 - 31/10/18         3,590,000      4,590,000  

Deevana Plaza Phuket - 
Patong 3* 

Deluxe City 
View 

18/4 - 31/10/18         3,490,000      4,190,000  

Blue Ocean Resort 3* Deluxe 18/4 - 31/10/18         3,290,000      3,890,000  

Patong Beach Hotel 3* Superior 
18/4 - 31/10/18         3,590,000      4,590,000  

Áp dụng: Thị trường Châu Á ( Except Japanese & 
Ctrip) 

Patong Lodge Hotel 3* Superior 18/4 - 31/10/18         2,790,000      3,390,000  

Ramada Phuket Deevana 3* Deluxe 18/4 - 31/10/18         3,890,000      4,890,000  

Grand Mercure Phuket, 
Patong 3* 

Superior 
18/4 - 31/10/18         5,290,000      6,990,000  

Aáp dụng cho Đông Nam Á và Trung Quốc 

Seaview Patong Hotel Superior 
18/4 - 31/10/18         2,890,000      3,590,000  

Áp dụng cho Đông Nam Á 

Andaman Seaview Hotel Superior 
18/4 - 31/10/18         2,790,000      3,590,000  

Áp dụng cho Đông Nam Á 
 

Xin lưu ý: Easy Go là gói dịch vụ tại điểm đến chưa bao gồm vé máy bay. Qúy khách có thể linh hoạt ngày khởi hành trong giai 

đoạn áp dụng và mức giá không thay đổi 

Giá bao gồm: 

- 2 hoặc 3 đêm khách sạn tại Phuket tùy vào gói 

- Ăn sáng tại khách sạn 

- Đưa đón sân bay miễn phí tại Phuket 



- Tham quan city tour Phuket nửa ngày 

Chưa bao gồm: 

- Vé máy bay Sài Gòn – Phuket. Vietjet Air bay thẳng khởi hành vào các ngày trong tuần. Gotadi có thể hỗ trợ Qúy khách 

tìm vé rẻ và xuất vé miễn phí dịch vụ. 

- Bảo hiểm du lịch 

- Chi phí cá nhân 

- Phí tham quan, vận chuyển ngoài chương trình 

 

GIÁ CHƯƠNG TRÌNH OPTIONAL TOUR THAM QUAN TRONG NGÀY 

Chương trình tour Giá/khách Bữa ăn 

Tour Tham quan Đảo San hô bằng Tàu cao tốc 
890,000 Ăn trưa 

Tour Tham quan đảo Phi Phi, Yao Yai và đảo Khai bằng tàu cao 
tốc (không bao gồm Vịnh Maya) 

990,000 
Ăn trưa 

Tham quan Đảo Phi Phi bằng Tàu lớn có Đưa đón 
890,000 

Ăn trưa 

 


