Kinh nghiệm đi du lịch Phú Quốc
Chia sẻ kinh nghiệm đi du lịch Phú Quốc, những kinh nghiệm đi du lịch cần biết
dành cho du khách đi du lịch và đặt khách sạn ở Phú Quốc. Với kinh nghiệm đi du
lịch Phú Quốc cho dù bạn đi tự túc hay đi theo tour du lịch phú quốc của công ty đều
phải chuẩn bị cần thiết cho chuyến đi như sau:
Các vật dụng đi biển cần thiết dành cho gia đình bạn
• Thứ nhất: kem chống nắng đi biển
• Thứ hai: Đồ tắm biển, khăm tắm…
• Thứ ba là thuốc chống muỗi: ở Phú Quốc nhiều muỗi nên mua loại xoa
• Thứ tư là dép sandal, xỏ ngón sẽ hay hơn
• Thứ năm là nên thuê khách sạn ở khu vực Bãi Trường (đường Trần Hưng
Đạo), càng gần trung tâm (dinh Cậu) càng tốt. Nếu đi theo tour thì công ty lo
chuyện đó. Nếu bạn muốn đặt phòng trước có thể đặt trực tuyến tại hotels in
Phu Quoc.
Nên đi Phú Quốc vào mùa nào hợp lí nhất?
Thật ra Phú quốc được gọi là thiên đường của biển chỉ có tháng nắng và tháng mưa
thôi. Mùa mưa là mùa hè của khách du lịch Việt Nam, kéo dài từ tháng 5 tới tháng 9,
thời điểm này Phú Quốc mưa nhiều, đông nhất là tháng 6 -7 (khi trẻ em được nghỉ
hè), mùa này vé máy bay đắt. Vé tàu cũng khó đặt nếu đi mùa này nên chuẩn bị
trước ... Vào mùa mưa có thêm điểm du lịch suối tranh cũng khá thú vị.
Tháng 10 tới hết tháng 4 là thời điểm của mùa khô, mùa lý tưởng nhất để đi du lịch
Phú Quốc. Cũng là mùa của khách nước ngoài. Mùa này đặc điểm là nắng, nước
biển xanh, trong, thường vào giai đoạn này có vé máy bay khuyến mãi của các hãng
hàng không.
Kinh nghiệm đi du lịch phú quốc về mua vé máy bay của hãng hàng không: Đi Phú
Quốc hiện có 3 hãng vietnam airlines, vietjet và bamboo.
Book vé trực tuyến nếu có thẻ Visa, các chị rất nên đặt mua vé trực tuyến vì hoàn
toàn chủ động chọn giờ thuận tiện, giá vé, chỗ ngồi, và hành lý kí gửi. Khi thanh
toán xong sẽ được 1 cái code đặt chỗ. Nhắn về điện thoại của bạn khi ra sân bay
đưa cho nhân viên làm thủ tục là xong. Khi đặt vé online thì cần kiểm tra thật kĩ họ
tên và ngày tháng năm sinh xem có đúng không nhé. Vì nếu thiếu hoặc sai (dù một
chút thôi) thì cũng sẽ không được lên máy bay đâu.
Em bé phải mang bản sao giấy khai sinh theo. Khi ra sân bay, nếu có em bé thì các
chị sẽ được làm thủ tục ở quầy ưu tiên, không phải xếp hàng chờ đợi đâu. Đây là
quyền lợi, đừng ngại hỏi nếu nhân viên sân bay quên báo cho mình biết nhé.
VietjetAir và BambooAir là các hãng giá rẻ, nên chỉ được mang hành lí xách tay 7kg.
Tuy nhiên khi đặt vé online, các chị có thể mua trước hành lí kí gửi chỉ khoảng 150k
cho 20kg hành lí kí gửi.
Nên ra sân bay trước ít nhất là 60 phút trước giờ bay (các hãng khuyến cáo là 120
phút). Trước đây thì nhiều khi ra trước 30 - 40 phút cũng được check in, nhưng bây
giờ không được nữa.Quan trọng nhớ đem theo chứng minh thư hoặc thẻ căn cước
nhé!
Hai bãi tắm nổi tiếng ở Phú Quốc mà bạn đừng bỏ lỡ
- Bãi Sao ở Phú Quốc: Bãi Sao đẹp nhất vào tầm tháng 6 đến tháng 10, lúc
này mặc dù là mùa mưa nhưng hướng gió lại khuất nên sóng lặng (như mặt
hồ) và nước rất trong xanh. Bãi Sao có thể xem là bãi tắm nổi tiếng nhất ở

-

Phú Quốc, được du khách quốc tế đến tắm biển ca ngợi nhiều. Bãi Sao cách
thị trấn Dương Đông khoảng 28km. Bãi Sao dài khoảng 3km, có 2 khu du lịch
phục vụ là Long Beach và Nhà Tôi. Phú Quốc ít thấy hàng rong, và nếu có
thì họ cũng không chèo kéo khách như những nơi khác. Người Phú Quốc
thật thà nên Hà thoải mái bỏ đồ đạc ở chòi lá để đi tắm biển, chụp hình mà
không sợ mất. Du khách hoàn toàn tận hưởng được phút giây riêng tư, thư
giãn bên bờ biển trong kì nghỉ của mình. Gia đình có thể sắp xếp nữa ngày
để tắm biển thư giãn tại bãi sao nhe!
Bãi Gành Dầu: cách Dương Đông 30km và đi ngược hướng với bãi Sao.
Hướng đi về khu giải trí Vinpearland Phú Quốc. Một bãi tắm khác tuyệt đẹp là
bãi Gành Dầu nhìn sang campuchia. Sau khi tham quan đền thờ anh hùng
Nguyễn Trung Trực, chạy qua vùng đất khô cằn xơ xác thì đến bãi Gành Dầu.
Bãi cát chỉ rộng chừng 10m và trải dài khoảng 400m thôi nhưng đẹp đến
ngạc nhiên. Mặt nước phẳng lặng như tờ, không gợn chút sóng, trong veo
trong vắt nhìn rõ từng hòn sỏi nhỏ hay rong biển dưới đáy. Gia đình đi xe máy
hoặc đi taxi cũng tiện nhất ...

Đó là 2 bãi tắm mà du khách đi đường bộ, ngoài ra phú quốc còn nhhiều hòn đảo
lớn nhỏ xung quanh thích hợp câu cá, đi câu mực ban đêm.

