Kinh nghiệm du lịch Phú Quốc tự túc
Phú Quốc là quần đảo nằm trong vịnh Thái Lan, đồng thời cũng chính là tên hòn đảo
lớn nhất trong quần thể các hòn đảo nơi đây. Nằm cách thành phố Rạch Giá 120km,
huyện đảo được mệnh danh “Đảo Ngọc” không chỉ bởi bờ biển đẹp như mơ, những
dòng suối trong vắt yên bình mà còn nhờ hệ động thực vật biển phong phú độc đáo.
Hãy cùng DULICHSO khám phá kinh nghiệm du lịch Phú Quốc này nhé.
Thời gian thích hợp đi du lịch Phú Quốc
Từ tháng 4 đến cuối tháng 10: Thời điểm này là đầu và cuối mùa mưa ở Phú Quốc
nên mưa bão giảm dần, khung cảnh đẹp, giá dịch vụ cũng rẻ cộng thêm lượng
khách du lịch thưa vì không phải thời gian nghỉ lễ.
Tháng 11 – 5: Nếu bạn chọn đi du lịch Phú Quốc vào thời gian này, những khách
sạn 4 sao thường kín phòng hoặc tăng giá mạnh. Lí do là bởi thời điểm này những
khách du lịch phương Tây thường sang đây tránh rét. Tuy nhiên bạn có thể chọn
các khách sạn bình dân, 2-3 sao với mức giá vẫn ổn định trong suốt thời gian này.
Máy bay
Cả ba hãng hàng không Vietjet Air, Bamboo Air và Vietnam Airlines đều khai thác
chuyến bay tới Phú Quốc. Mức giá vé dao động từ 700.000đ đến 1.700.000đ tùy
vào điểm xuất phát là Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh. Du khách nước ngoài khi nhập
cảnh ở Phú Quốc thì không cần phải phải xin thị thực Vietnam visa.
Xe khách + Tàu thủy
Nếu không di chuyển bằng đường hàng không, bạn có thể lựa chọn đi xe khách từ
TP. Hồ Chí Minh tới Rạch Giá hay Hà Tiên rồi bắt phà, tàu thủy đến Phú Quốc. Xe
từ TP. Hồ Chí Minh đến Rạch Giá mất khoảng 7 tiếng với mức giá vẻ khoảng
120.000 – 150.000đ. Xe từ TP. Hồ Chí Minh đến Hà Tiên mất khoảng 6-7 tiếng với
mức giá vé dao động từ 170.000đ – 190.000đ. Giá tàu cao tốc tới Phú Quốc lần lượt
là 230.000đ và 330.000đ cho 2 địa điểm xuất phát là Hà Tiên, Rạch Giá.
Phương tiện di chuyển tại Phú Quốc
Xe đạp
Nếu bạn là người có thói quen đi xe đạp để tới những nơi cần đến, bạn có thể thuê
những chiếc xe này ở ngay tại khách rạn, resort đang ở (nếu có) hoặc lân cận.
Xe máy
Để thuận tiện và chủ động hơn cho việc đi lại quanh đảo, bạn có thể thuê những
chiếc xe máy tại khách sạn hoặc các cửa hàng dịch vụ cho thuê xe gắn máy. Cá
nhân người viết vẫn thấy đi du lịch bằng xe máy tại Phú Quốc là một trải nghiệm
tuyệt vời nhất, chỉ là bạn nên cẩn thận trong việc dừng đỗ xe vì Phú Quốc không có
nhiều điểm giữ xe cho lắm.

Taxi
Nếu du khách muốn đi được nhiều nơi và không muốn tốn nhiều sức thì taxi là sự
lựa chọn thích hợp nhất. Một số hãng taxi phổ biến ở Phú Quốc là: Mai Linh, Hoàng
Long, Sasco.
Tàu, thuyền
Để có thể tới các đảo lân cận tham quan hay đơn giản là: thử câu cá, mực, du
khách cần liên hệ với công ty du lịch, đại lý lữ hành để thuê tàu, thuyền. Với những
chiếc tàu được thuê trực tiếp ở bên, du khách cần kiểm tra kĩ càng các thiết bị an
toàn.
Đi bộ
Có lẽ đây là cách di chuyển đơn giản nhất bạn có thể nghĩ tới. Tuy nhiên bạn chỉ
nên đi bộ ở các bãi biển hoặc trung tâm thị trấn vì các điểm tham quan ở Phú Quốc
nằm khá là xa nhau.
Nhà nghỉ, resort và khách sạn tại Phú Quốc
Nhà nghỉ, khách sạn ở Phú Quốc vô cùng đa dạng cả về giá cả lẫn chất lượng. Du
khách có thể chọn lựa từ những nhà nghỉ giá rẻ gần trung tâm cho đến các khu
resort cao cấp, hiện đại. Dưới đây là danh sách các nhà nghỉ, khách sạn, resort
được Dulichso tổng hợp lại dựa trên review du lịch Phú Quốc của du khách.
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Lang Cau Homestay tại Trần Hưng Đạo, Bãi Dài: sở hữu một thiết kế các
phòng nghỉ bằng gỗ đem đến cho du khách một trải nghiệm như tại nhà.
Ngoài ra dịch vụ wifi công cộng giúp du khách chia sẻ những khoảnh khắc
khó quên tại đây lên mạng xã hội một cách nhanh chóng. Giá mỗi đêm tùy
theo phòng đơn, đôi hay tập thể vào khoảng 200.000đ – 400.000đ/phòng.
Phu Quoc Bien Guest House địa chỉ ở 118/1 Trần Hưng Đạo, Kp7, Bãi Dài,
Phú Quốc: có vị trí gần trung tâm, có nhiều dịch vụ tiện ích. Đây là một địa
điểm nghỉ ngơi ở Phú Quốc có mức giá phù hợp với bất kì đối tượng du
khách nào tới Phú Quốc. Giá phòng mỗi đêm vào khoảng: 270.000đ –
300.000đ/phòng. Link đặt phòng tại Hotels in Phu Quoc.
Thiên Phú Nghĩa Guest House nằm ở 174/1 đường 30/4, Dương Đông, Phú
Quốc: nằm ở vị trí thuận lợi giúp bạn dễ dàng tham quan, khám phá các danh
thắng ở Phú Quốc. Giá dịch vụ ở đây cũng khá phải chăng, phòng ốc sạch
sẽ, nhân viên tận tình. Giá mỗi đêm tùy theo phòng đơn, đôi hay tập thể vào
khoảng 260.000đ – 460.000đ/phòng.
Thanh Kiều resort có địa chỉ ở 100C/14, Trần Hưng Đạo, Dương Đông, Phú
Quốc: nằm giữa trung tâm thành phố với cảnh quan đẹp, bãi biển riêng thơ
mộng, phòng ốc trang nhã, nhân viên chu đáo. Giá phòng mỗi đêm cũng khá
rẻ so với các resort cùng phân khúc, chỉ 965.000đ/phòng. Link đặt phòng tại
Hotels in Phu Quoc.
Long Beach Phu Quoc nằm tại Ấp Cửa Lấp, Dương Tơ, Bãi Dài, Phú Quốc:
có vị trí khá xa trung tâm nên không gian vô cùng yên tĩnh. Resort có nhiều
phòng sát biển tiện cho việc ngắm bình minh, hoàng hôn mà không phải đi
đâu xa. Một điểm được đánh giá cao nữa của khu resort là các dịch vụ giải
trí, spa, ăn uống, thái độ phục vụ của nhân viên đều khó có thể chê được. Giá
thuê phòng ở đây là 4.205.000đ/phòng/đêm. Link đặt phòng tại Hotels in Phu
Quoc.
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Chen Sea Resort & Spa Phu Quoc tọa lạc ở vùng Bãi Xếp, Thôn Ông Lang,
Ong Lang, Phú Quốc: là một trong số ít khác khu resort 4.5 sao nằm sát biển
nhưng giá cả không quá cao. Resort có không gian yên tĩnh, mặt đối biển,
lưng tựa núi, thơ mộng và trong lành. Các dịch vụ tiện ích ở đây cũng được
đánh giá rất cao. Giá thuê phòng mỗi đêm là 5.567.000đ/phòng.

Địa điểm tham quan khi đi du lịch Phú Quốc
Tiếp đến, DULICHSO sẽ đem đến cho các bạn những địa điểm đáng chú ý nhất
trong chuyến du lịch bụi Phú Quốc. Hãy theo dõi và bỏ túi những kinh nghiệm quý
giá này nhé!
Vườn tiêu Khu Tượng
Khu Tượng nằm cách thị trấn Dương Đông khoảng 15km về phía Bắc nổi tiếng là
khu vực trồng nhiều tiêu nhất. Hồ tiêu Phú Quốc nổi danh bởi vị cay nồng, vị thơm
đậm đặc trưng. Ngày nay ngoài việc trồng hồ tiêu cung ứng thị trường, các hộ nông
dân Khu Tượng còn mở dịch vụ du lịch sinh thái vườn, thu hút rất nhiều du khách
đến tham quan. Đến với Khu Tượng, ngoài hồ tiêu, du khách còn được trải nghiệm
các sản phẩm tại nhà như cá lồng bè, ốc hương, các cơ sở sản xuất rượu sim cùng
nhiều mô hình du lịch sinh thái vườn độc đáo khác.
Mũi Gành Dầu
Mũi Gành Dầu là một mũi đất nhô ra, biệt lập với trọng tâm và các bãi biển nổi danh
khác. Mặc dù con đường đến với Gành Dầu hơi xa so với trung tâm Phú Quốc, tuy
nhiên bạn sẽ hoàn toàn không phải nuối tiếc một khi đã đặt chân tới đây. Không chỉ
có cát trắng trơn nhẵn, đường ven biển uốn cong mềm mại, sóng xanh êm đềm,
đứng ở mũi Gành Dầu du khách hoàn toàn có thể nhìn thấy rừng núi Campuchia
khách đó không quá xa.
Hòn Thơm
Hòn Thơm là một đảo thuộc quần đảo An Thới, xã Hòn Thơm, huyện Phú Quốc.
Đảo không quá lớn nhưng có một vẻ đẹp kỳ diệu làm xiêu lòng bao du khách ghé
thăm. Sở hữu nhiều bãi biển đẹp bậc nhất Phú Quốc, du khách đến với Hòn Thơm
sẽ được trải nghiệm rất nhiều hoạt động dưới biển vô cùng lí thú như: câu cá, câu
mực, lặn ngắm san hô, bắt nhum.
Suối Tranh
Suối Tranh bắt nguồn từ các dòng suối trên dãy Hàm Ninh, đẹp lạ kì bởi dòng chảy
gập ghềnh tạo thành những con thác nhỏ mềm mại, trắng xóa trong màu xanh mượt
của hoa cỏ. Dừng chân ở khoảng trống cách đó 300m về phía thượng nguồn, du
khách có cảm nhận tiếng chim kêu, tiếng suối róc rách giữa bầu không khó thoảng
hương rừng.
Đền thờ Nguyễn Trung Trực
Đây là ngôi đền người dân Phú Quốc xây dựng để tưởng nhó người anh hùng
Nguyễn Trung Trực với những công lao của ông với dân tộc. Ngày giỗ của ông
được tổ chức ở đây ngày 28/8 âm hàng năm.
Bãi Sao
Bãi sao là bãi biển thuộc thị trấn An Thới là một trong những bãi tắm đẹp nhất Phú
Quốc. Cát biển nơi đây mang một màu trắng tinh, mịn như kem không giống với các

vùng biển khác. Không gian yên tĩnh, khí hậu trong lành nơi đây có thể đưa bất kì ai
vào giấc ngủ thiu thiu, xua tan hoàn toàn mệt mỏi.
Bãi Khem
Bãi Khem là một bãi biển hoang sơ nổ tiếng với nhiều món hải sản tuyệt vời. Ngoài
món cá nướng quen thuộc, Bãi Khem còn là nơi để thưởng thước gỏi cá trích cực
ngon và mức giá lại không quá cao.
Làng chài Hàm Ninh
Làng chài Hàm Ninh cách trung tâm thị trấn Dương Đông về phía Đông Bắc khoảng
20km, là một làng chài với vẻ hoang sơ vẫn còn được gìn giữ đến tận ngày nay.
Hàm Ninh đẹp nhất vào buổi bình minh sáng sớm, khi mà sương khói còn chưa tan
hòa quyện với sắc xanh của rừng núi bất tận. Đặc sản vùng Hàm Ninh là ghẹ, gần
như lúc nào cũng có, được luộc ngay khi mới bắt, thịt chắc nịt, chấm muối tuối
chanh ngon hết xẩy!
Món ăn ngon nên thử tại Phú Quốc
Ẩm thực là điều không thể thiếu trong một tour du lịch Phú Quốc. Vì vậy, mình xin
được giới thiệu một số món đặc sản bạn không nên bỏ lỡ khi ghé thăm hòn đảo xinh
đẹp này.
Gỏi cá trích Phú Quốc
Gói cá trích vùng Phú Quốc đặc biệt nhờ sự kết hợp hài hòa giữa thịt cá tươi và các
loại rau cả như hành tây, dừa. Cá trích phi lê lọc xương được ướp với gừng, ớt,
mắm, nước cốt chanh sau đó trộn đều với cà rốt, hành tây, mùi tầu cùng hành phi và
nước trộn gỏi. Gỏi cá cuộn bánh tráng cùng rau, dừa nạo và nước chấm đặc trưng
đem lại mùi vị béo ngậy, giòn ngọt mà không hề tanh. Một điều chú ý là khi ăn gỏi cá
nên dùng kèm một chút rượu sim sẽ tốt hơn cho tiêu hóa. Vậy gỏi cá trích Phú Quốc
ăn ở đâu, câu trả lời là hầu hết các nhà hàng tại đây đều phục vụ món ăn vô cùng
nổi tiếng này.
Ghẹ Hàm Ninh
Ghẹ Hàm Ninh nổi tiếng với kích thước khá nhỏ nhưng thơm ngon, chắc thịt với
mức giá từ 300.000 – 450.000đ/kg. Một bữa ghẹ no nê cũng đủ khiến bạn bỏ bữa
ăn tối ở Phú Quốc đó. Ghẹ nên lựa con khoảng 7 ký, luộc chín đỏ ăn chấm muối tiêu
chanh mới giữ được hương vị gốc. Tiêu chấm cùng với ghẹ luộc nếu là tiêu Phú
Quốc cây nồng đặc trưng thì quả thật món ăn biển này của bạn thực sự đã trọn vẹn
rồi đó.
Còi biên mai
Biên Mai là một loài hải sản có nhiều ở vùng biển Phú Quốc, vỏ màu nâu thẫm, suôn
dài hình nan quạt, trọng lượng khoảng 250g. 2 lớp cơ thịt nối liền 2 mảnh vỏ của
biên mai gọi là “còi” và được cho là ngon nhất. Còi biên mai có thể dùng để chế biến
nhiều món ăn ngon nhưng duy chỉ có còi biên mai nướng muối ớt và còi biên mai
xào sả ớt mới là món ngon thứ thiệt bạn nên thưởng thức. Nếu như còi biên mai
nướng muối ớt béo, ngọt lan tỏa cùng vị mằn mặn của muối biển, vị cay xè của ớt
thì còi biên mai xào sả ớt lại đặc trưng với vị chua, giòn của cà hòa tan cùng vị giòn
ngọt béo mà hơi dai vốn có của “cói”.
Nấm Tràm

Nấm Tràm Phú Quốc thì chỉ có vào tháng 4 – tháng 9 (mùa mưa). Đến Phú Quốc
vào thời điểm này bạn mới được thưởng thức nấm tràm tươi. Nấm được kết hợp
với nhiều loại hải sản tươi trên đảo như mực, tôm, hào bao tạo thành món canh nấm
tràm tuyệt hảo đặc biệt ngon khi dùng chung với tiêu và nước mắm Phú Quốc. Sau
khi ăn canh nấm tràm xong, bạn sẽ cảm thấy vị đắng ở đầu lưỡi, một điều đặc biệt
chỉ có ở cách chế biến của canh nấm tràm Phú Quốc. Nấm tràm có giá khoảng
100.000v-150.000đ/kg.
Bún kèn Phú Quốc
So với các món ngon khác ở Phú Quốc thì món bún kèn nơi đây ít được nhắc đến
bởi bún kèn Phú Quốc thường chỉ được nấu trong gia đình nhiều hơn là bán rộng
rãi. Bún kèn Phú Quốc cũng giống với nơi khác ở nhiều điểm. Cụ thể, nước kèn
được nấu bằng dừa, ngũ vị hương, sả cho một màu vàng đục, vị béo ngậy. Tuy
nhiên điểm tạo nên sự đặc trưng cho món bún kèn ở Phú Quốc nằm ở loài cá nhàu,
cá ngân xay nhuyễn nấu kèm. Hai loài cá này chỉ có thể tìm được ở vùng biển Phú
Quốc. Bún kèn thực sự là một lựa chọn tuyệt vời trong vô số các món ăn sáng ở
Phú Quốc để bắt đầu một ngày mới đầy năng động.
Mua sắm và quà khi đi du lịch Phú Quốc
Hồ tiêu Phú Quốc
Khi đến Phú Quốc, một trong những đặc sản mà du khách hay mua về làm quà tặng
người thân là hồ tiêu. Tiêu được bán rộng rãi ở các chợ Phú Quốc hoặc cửa hàng
đặc sản Phú Quốc. Tiêu Phú Quốc hạt chắc, cay và thơm nồn, vị đậm nhất là tiêu
đỏ.
Nước mắm Phú Quốc
Nhờ chế biến từ những con cá cơm tươi ngon nhất đánh bắt ở vùng biển Phú Quốc,
cách lên men truyền thống, nước mắm Phú Quốc từ lâu đã được đánh giá là loại
nước mắm hảo hạn bậc nhất ở Việt Nam. Nước mắm Phú Quốc trong, mùi thơm
nhẹ đặc trưng, có cả vị mặn và ngọt béo. Du khách có thể mua nước mắm ở các cơ
sở sản xuất nước mắm Phú Quốc hoặc các điểm bán đặc sắc Phú Quốc.
Bánh tét mật cật Phú Quốc
Khác với các vùng miền khác, bánh tét mật cật Phú Quốc không được gói bằng lá
luối, lá dong mà được gói bằng lá mật cật mọc trên vùng núi Hàm Ninh. Lá mật cật
dài, hẹp, không to như lá chuối; gân lá được dùng để cột bánh. Nguyên liệu làm
bánh cũng bình thường với gạo nếp, đậu xanh, thịt heo. Bánh có màu xanh ngọc
bích đặc trưng của nước cốt lá ngót và lá dứa. Ngoài việc mua quà, bánh tét mật cật
cũng nằm trong danh sách những món ăn vặt Phú Quốc bạn không nên bỏ qua.
Ngọc trai Phú Quốc
Khi ghé thăm Phú Quốc, chắc chắn du khách sẽ được đưa đi tham quan các cơ sở
sản xuất, trưng bày ngọc trai. Ngọc trai Phú Quốc được du khách trong và ngoài
nước đánh giáo cao về chất lượng, độ bền cũng nhờ vào điều kiện nuôi cấy thích
hợp, quy trình chế tác công phu. Khi mua ngọc trai Phú Quốc làm quà tặng, du
khách nên chọn địa điểm bán kĩ càng, tránh hàng giả hàng nhái.
Rượu sim Phú Quốc
Nếu như Long An có rượu Gò Đen, Bình Định có rượu Bầu Đá, Sapa có táo mèo thì
Phú Quốc cũng có loại rượu đặc sản của riêng mình – rượu Sim. Rượu Sim đúng

như tên gọi được làm từ trái sim chín mọc nhiều vô kể trong rừng, nhưng chỉ là rừng
Phú Quốc mà thôi. Rượu có vị ngọt, chát đặc trưng của trái hồng sim rừng, uống đủ
độ giúp tốt cho tiêu hóa, đặc biệt khi dùng chung với gỏi cá trích là một sự kết hợp
hoàn hảo. Rượu có các loại sin 30% vol, 39% vol, vang và siro cho du khách chọn
lựa.

