Tổng hợp kinh nghiệm du lịch Phan Thiết
Phan Thiết là thành phố trực thuộc tỉnh Bình Thuận, cách trung tâm thành phố Hồ
Chí Minh 183 km về phía đông bắc. Là một đô thị vùng duyên hải nam trung bộ, khí
hậu Phan Thiết ấm nóng quanh năm, nhiều gió nhưng ít bão. Với những bãi biển
thơ mộng, những hàng dừa cong vút trải dài trên nền cát trắng cùng những món hải
sản tươi sống, Phan Thiết luôn là điểm đến du lịch hàng đầu ở Bình Thuận nói riêng
cũng như duyên hải miền trung nói chung. Hãy cùng DULICHSO khám phá kinh
nghiệm du lịch Phan Thiết nhé.
Thời gian thích hợp đi du lịch Phan Thiết
Tháng 6 và 8 – 9: nhìn chung với khí hậu dễ chịu của Phan Thiết, du khách có thể
tới đây mọi tháng trong năm nhưng tháng 6 và khoảng cuối tháng 8-9 là thời gian
thích hợp nhất. Thời điểm này giúp bạn tránh được cái nóng đỉnh điểm của tháng 4,
tháng 5, mùa tảo biển gây đục nước vào tháng 7, hơn hết đây cũng là thời gian nghỉ
hè trong năm, không vướng vào lịch học, làm việc của bất kì ai.
Có khá nhiều phương tiện giúp bạn di chuyển đến Phan Thiết, di chuyển tại Phan
Thiết như: máy bay, ô tô, tàu hỏa, taxi, xe buýt… tùy thuộc vào khoảng cách từ điểm
xuất phát của bạn cũng như nhu cầu chính bạn.
Phương tiện di chuyển đến Phan Thiết
Hà Nội
Nếu bạn ở Hà Nội thì phương tiện thích hợp nhất để di chuyển tới Phan Thiết là
máy bay. Có 2 tuyến đường tới Phan Thiết cho du khách lựa chọn: Hà Nội – Nha
Trang – Phan Thiết và Hà Nội – TP. HCM – Phan Thiết.
- Hà Nội – Nha Trang – Phan Thiết: du khách di chuyên bằng máy bay từ Hà
Nội tới Nha Trang, hạ cánh ở sân bay Cam Ranh, sau đó bắt xe khách tới
Phan Thiết. Giá vé máy bay từ Hà Nội tới Nha Trang dao động từ: 870.000đ –
1.435.000đ tùy vào hãng hàng không. Đi xe khách từ Nha Trang tới Phan
Thiết mất thêm 5 giờ đồng hồ nữa và giá vé khoảng 140.000đ.
- Hà Nội – TP. HCM – Phan Thiết: du khách di chuyển đường hàng không tới
TP. HCM rồi bắt xe khách hoặc tàu hỏa tới thẳng Phan Thiết. Giá vé máy từ
Hà Nội tới TP.HCM dao động từ 1.200.000đ – 1.500.000đ tùy vào hãng hàng
không. Từ TP. HCM du khách bắt xe khách Hoàng Long, Sinh Cafe… tới
Phan Thiết, giá chỉ từ 120.000đ – 170.000đ. Du khách cũng có thể tới Phan
Thiết bằng tàu hỏa, giá vé từ 150.000đ – 300.000đ.
TP. HCM
TP. HCM cách Phan Thiết không xa nên du khách có thể lựa chọn bắt xe khách
hoặc tàu hỏa tới. Sẽ mất khoảng 4 tiếng để đi bằng xe khách, tương tự với tàu hỏa
cũng vậy (sau đợt nâng cấp, chất lượng tuyến tàu hỏa TP.HCM – Phan Thiết được
cải thiện rõ rệt).

Phương tiện di chuyển ở Phan Thiết
Taxi
Sử dụng taxi để di chuyển quanh các điểm du lịch ở Phan Thiết là một lựa chọn
đúng đắn khi du khách có thể rút ngắn thời gian đi lại, tham quan được nhiều nơi
hơn. Một số hãng taxi uy tín ở Phan Thiết: Mai Linh, Bình Thuận Tourist, Thu
Trang…
Xe buýt
Nếu lựa chọn bắt xe buýt tham quan Phan Thiết, bạn cần note lại cho mình những
tuyến xe đi qua các điểm du lịch nổi tiếng và thời gian hoạt động.
•
Phan Thiết – Kê Gà – La gi: 5h30 – 18h
•
Suối Cát – Hòn Rơm: 5h – 22h
•
Suối Cát – Thuận Hòa: 5h – 22h
•
Suối Cát – Hàm Cần: 5h – 22h
Đi bộ
Các điểm du lịch trong thành phố Phan Thiết tương đối gần nhau nên du khách có
thể lựa chọn đi bộ để tham quan thành phố. Với Mũi Né: chỉ nên lựa chọn đi bộ
trong khu vực tập trung nhiều điểm tham quan.
Xe máy
Được cho là phương tiện tiện lợi nhất để đi lại tại Phan Thiết, du khách có thể thuê
một chiếc xe máy cho riêng mình ở các khách sạn, quán cafe dọc khu vực Hàm
Tiến. Với loại phương tiện này, du khách dễ dàng thực hiện một chuyến phượt Phan
Thiết bằng xe máy, khám phá thành phố Phan Thiết và các khu vực lân cận chỉ
trong 1 ngày.
Nhà nghỉ, resort và khách sạn tại Phan Thiết
- Sunrise Village Mui Ne Hotel tại địa chỉ 316-318/12 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm
Tiến: là một trong số ít khách sạn giá rẻ ở Mũi Né, Phan Thiết lại có hồ bơi
ngoài trời. Giá phòng mỗi đêm chỉ từ $12 – $15. Link đặt phòng tại Hotels in
Mui Ne.
- Sunshine Beach Resort ở 82 Nguyễn Đình Chiểu, Hàm Tiến: là một khách
sạn tầm trung khá phổ biển với nhiều tiện nghi cùng bãi biển riêng cực tiện
lợi. Giá phòng mỗi đểm khoảng $30 – $35. Link đặt phòng tại Hotels in Mui
Ne.
- Khách sạn Mường Thanh Mũi Né ở 54 Huỳnh Thúc Kháng: nằm trong tổ hợp
hệ thống khách sạn Mường Thanh trải dài khắp cả nước. Khách sạn có đầy
đủ tiện nghi: cafe, bar, massage, karaoke, vườn tược. Mức giá phòng ưu đãi
thường xuyên vào khoảng $50. Link đặt phòng tại Hotels in Mui Ne.
- Sea Links Beach Resort & Golf địa chỉ Kilomet 9, Nguyễn Thông, Phú Hải: là
một khách sạn tuyệt đẹp với cực kỳ nhiều tiện nghi: bida, hồ bơi, bãi biển
riêng, sân golf, spa… Đặc biệt mức phòng mỗi đêm chỉ rơi vào khoảng $75.
Link đặt phòng tại Hotels in Mui Ne.
- Anantara Mui Ne Resort nằm tại 12A Nguyễn Đình Chiểu: là một khu nghỉ
mát thanh bài với thiết kế Việt đương đại. Khách sạn có đầy đủ tiện nghi, bãi
biển riêng cực rộng và đẹp. Đây là sự lựa chọn tốt cho phân khúc cao cấp.
Mức giá phòng mỗi đêm thấp nhất vào khoảng $120. Link đặt phòng tại
Hotels in Mui Ne.

Địa điểm tham quan khi đi du lịch Phan Thiết
Với rất nhiều điểm du lịch lý thú và đẹp, DULICHSO xin được giới thiệu đến bạn đọc
một số địa điểm du lịch Phan Thiết chính mà bạn không thể bỏ qua khi đi du lịch
Phan Thiết.
Lầu Ông Hoàng
Lầu Ông Hoàng là một di tích ở phường Phú Hài, Phan Thiết được xây dựng từ thời
Pháp thuộc. Trải qua lịch sử, công trình đã bị phả húy và chỉ còn là tàn tích. Địa
điểm này còn gắn liền với giai thoại Hàn Mặc Tử trong giai đoạn ghé thăm Phan
Thiết, chọn Lầu Ông Hoàng là nơi hẹn hò và ngắm trăng với Mộng Cầm – người
tình của ông.
Tháp Chàm Poshanu
Tháp Poshanu cách Phan Thiết 7 cây số tọa lạc trên đỉnh đồi Lầu Ông Hòa xưa
được người Chăm xây dựng để thờ thần Shiva và công chúa Poshanu. Nhóm đền
tháp Poshanu đến nay chỉ còn lại 3 tháp (chính, phụ, vừa) như một minh chứng cho
sự tồn tại và phát triển của người Chăm. Hàng năm bà con các khu vực làng Chăm
lân cận cũng như du khách thường xuyên thập phương đổ đến để thăm viếng, thực
nghiện nghi lễ.
Dinh Vạn Thủy Tú
Dinh Vạn Thủy Tú là nơi lưu giữ bộ xương cá voi lớn nhất Việt Nam, được xây dựng
vào năm 1762. Với người dân vùng biển nơi đây, cá ông là vị thần hộ mệnh cho ngư
dân, che chở cho họ trước sóng to gió lớn của đại dương. Dinh vẫn còn tồn tại đến
bây giờ, tọa lạc trên đường Ngư Ông, phường Đức Thắng, thành phố Phan Thiết
như một di tích minh chứng cho sự hình thành và phát triển cư dân biển Phan Thiết.
Hòn Rơm
Hòn Rơm là một núi nhỏ hoang sơ ở Mũi Né – Phan Thiết, một “tiểu khu” du lịch của
vùng này. Sở dĩ núi có tên Hòn Rơm cũng bởi vào mùa nắng lớn, cỏ trên núi bị cháy
chuyển màu vàng. Người ngoài biển nhìn vào thấy giống một đụm rơm màu vàng
khổng lo nên gọi núi là Hòn Rơm. Khu vực xung quanh Hòn Rơm nước xanh trong
vắt, sóng êm, không đá ngầm lại có nhiều bãi tắm cho du khách, thích hợp cho các
hoạt động nhóm ngoài trời.
Hòn Ghềnh
Hòn Ghềnh cách Mũi Né – Phan Thiết gần 1km còn có tên gọi khác là Hòn Lao là
một ốc đảo xinh đẹp đang được khám phá gần đây trong quần thể khu du lịch Mũi
Né. Đường lên đảo khá hiểm trở với những gềnh đá to có nhỏ có, khá lý tưởng với
những người ưa loại hình du lịch khám phá, mạo hiểm. Đảo gây ấn tượng với du
khách bởi những tần san hô nằm sâu dưới đáy, những hang động được tạo nên bởi
những ghềnh đá chất lên nhau và đặc biệt là cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp. Chắc chắn
rằng, khi bước chân đến Hòn Ghềnh, bạn sẽ không còn nghi hoặc với câu hỏi “Phan
Thiết có gì đẹp không” nữa.
Suối Tiên
Du khách tới thăm Hòn Rơm chớ nên bỏ qua “Bồng lai tiên cảnh” – Suối Tiên nằm
ngay gần đó. Suối Tiên đặc biệt nhờ sắc đỏ cam cực bắt mắt, không giống bất kì
dòng suối nào ở Việt Nam. Du khách nên leo lên đỉnh đồi cát để thấy được hết vẻ
đẹp của con suối cùng hàng dừa xanh bát ngát cùng những đôi nhũ đá có màu đỏ

và trắng.
Làng chài Mũi Né
Nằm cách thị trấn Mũi Né 3km về phía Bắc, làng chài Mũi Né là điểm dừng chân
độc đáo cho những ai muốn hiểu thêm về cuộc sống thường nhật cũng những ngư
dân nơi đây. Tại đây du khách có thể trải nghiệm những công việc của một ngư dân
thực thụ, đồng thời có thể mua hải sản tươi sống với mức giá vô cùng rẻ. Người dân
nơi đây hiền hòa, mến khách chắc chắn sẽ không đắn do mà chỉ cho du khách
những bí quyết làm khô cá, khô mực và nước mắm nhĩ.
Đảo Phú Quý
Đảo Phú Quý cách trung tâm thành phố Phan Thiết 56 hải lý là một hòn đảo thu hút
khách du lịch nhờ điều kiện thiên thiên tuyệt vời cùng nhiều di tích lịch sử đáng tham
quan. Đứng từ trên cao nhìn xuống, du khách có thể thấy đảo là một màu xanh bạt
ngàn của cây cối, thảm cỏ cùng những ngôi chùa cổ tĩnh lặng như: chùa Linh
Quang, chùa Cao Cát… Ngoài ra đảo có rất nhiều bãi tắm đẹp cùng thảm thực vật
rạn san hô đa dạng đủ để khiến du khách đi một lần nhưng vẫn muốn quay lại thêm.
Món ăn ngon nên thử tại Phan Thiết
Phan Thiết có rất nhiều món ăn ngon bạn cần phải thử một lần. DULICHSO đã lang
thang và thưởng thức được một số món ăn cực ngon. Hy vọng với kinh nghiệm du
lịch Phan Thiết của mình sẽ giúp bạn tìm được những món ăn ngon hợp khẩu vị
dành cho bạn.
Bánh tráng cuốn dẻo
Bên cạnh món bánh tráng mắm rước nướng, bánh tráng cuốn dẻo là một trong
những món ăn được bán phổ biến ở Phan Thiết. Chỉ với bánh tráng dẻo, mắm ruốc,
tóp mỡ và trứng cút cuộn lại là bạn đã có một món ăn béo ngậy ngon lành cho một
buổi chiều tối ở Phan Thiết rồi.
Bánh canh chả cá
Bánh canh thì có lẽ ở đâu cũng có nhưng bánh canh chả cá Phan Thiết thì bạn nên
thử một lần. Bánh canh chả cá Phan Thiết khác biệt với các vùng khác ở nhiều
điểm. Sợi bánh canh rời, đục giống cọng bún bò cùng nước lèo thơm ngon nhờ
được thêm một số loại cá tươi ngon của vùng biển Phan Thiết. Chả cá ăn kèm gồm
chả hấp và chả chiên. Nếu như chả chiên đậm đà, dai dai thì chả hấp béo ngậy,
thơm, cay. Dulichso đảm bảo chỉ cần thử một lần, bạn sẽ khó có thể quên được
hương vị đặc biệt này mà muốn quay lại để được trải nghiệm thêm đó.
Gỏi cá mai
Ăn gỏi hải sản cũng là một cách để bạn thưởng thức hương vị biển Phan Thiết, đặc
biệt là gỏi cá mai. Cá mai thì không chỉ có ở Phan Thiết, đi khắp các tỉnh miền Trung
du khách đều có thể kiếm được loài cá này. Tuy nhiên cá mai ở Phan Thiết được
chế biến thành gỏi cá với nước chấm đặc thù không thể nhầm lẫn. Nước chấm gỏi
cá mai Phan Thiết chua ngọt thanh nhờ nước me chua kết hợp với đường, sệt đặc,
lại được rắc lên ít mè thêm độ béo ngậy.
Bánh căn Phan Thiết
Bánh căn là một món đặc sản Phan Thiết Mũi Né nhất định bạn phải thử một lần khi
ghé qua nơi đây. Món bánh này được làm từ bột gạo rồi đổ vào khuôn như bánh

khọt nhưng không tráng qua một lớp mỡ. Sau khi bánh chín được nạy ra, úp 2 mặt
vào nhau với hành lá thái nhỏ ăn kèm với nước chan đặc biệt và rau sống.
Gỏi ốc giác
Gỏi ốc giác là một món ăn đơn giản nhưng được rất nhiều du khách tham quan
Phan Thiết đánh giá cao. Ốc giá để làm gỏi là loại ốc tươi, thịt ốc có vị ngon ngọt tự
nhiên. Ốc sau khi được đánh bắt lên đem luộc chín, xắt sợi, trộn cùng thịt ba chỉ, đu
đủ, rau thơm và các loại gia vị khác. Gỏi ăn cùng với bánh tránh nước, rưới nước
giấm pha đường.
Lưu ý khi đi du lịch Phan Thiết
Một số lưu ý nhỏ dưới đây sẽ giúp cho bạn có chuyến đi du lịch Phan Thiết hoàn
hảo hơn cũng như giảm bớt những thiếu sót trong quá trình chuẩn bị đi Phan Thiết:
Tiền bạc và Giấy tờ
Một số giấy tờ cần thiết bạn cần phải mang đi trong chuyến du lịch Phan Thiết như
sau:
-

Vé máy bay du lịch (nếu bạn là Việt Kiều cần mang vé máy bay khứ hồi về
nước)
Giấy/số xác nhận nếu mua vé máy bay qua mạng
Hộ chiếu có Vietnam visa (nếu cần)/Thẻ chứng minh nhân dân
Bản sao giấy đăng ký kết hôn (để check-in khách sạn khi đi cùng gia đình)
Bản sao giấy khai sinh của con cái (để check-in máy bay trong nước khi chưa
có hộ chiếu, CMND)
Thẻ khách hàng thường xuyên/ưu đãi của hãng hàng không (Frequent
flyer/frequent guest cards)
2 ảnh cá nhân (khổ làm hộ chiếu), bản sao thông tin cá nhân trong hộ chiếu
(sử dụng khi mất hộ chiếu)
Voucher/coupon/các loại vé (khi book các dịch vụ)
Giấy phép lái xe, bảo hiểm (nếu bạn tự lái xe đi du lịch)
Về tiền bạn có thể cầm tiền mặt cũng như chuẩn bị thêm thẻ ATM tiện cho
việc rút tiền khi cần thiết.

Trang phục
Quần áo bạn cần mang đầy đủ, lựa chọn những bộ quần áo nhẹ dễ giặt dễ gấp nhỏ.
Ngoài ra bạn cũng cần mang theo áo mưa, ô dù đề phòng những cơn mưa bất chợt
hay khi nắng to.
Giày dép: bạn cần chuẩn bị giầy, dép đế mềm và nhẹ để thuận tiện cho việc di
chuyển thường xuyên trong quá trình đi du lịch bởi bạn sẽ phải đi bộ rất nhiều.
Y tế: Bạn cũng nên lưu ý mang theo thuốc cảm, băng cá nhân, oxy già, thuốc trị côn
trùng cắn, dầu gió, thuốc đau bụng, thuốc say tàu xe, máy bay… để đề phòng
những lúc bị cảm hay tai nạn bất ngờ tại điểm du lịch.

