
Bản đồ Vinpearl Safari

Địa điểm: Sân khấu ngoài trời
Thời gian: 15:30 hàng ngày
Chương trình biểu diễn có thể thay đổi phụ thuộc vào thời tiết

Xe bus (miễn phí) Xe taxi Xe ô tô cá nhân Xe máy

Hãy tận tay chăm sóc các con vật đáng yêu 
và thân thiện của Vinpearl Safari. Những chú 
Hươu cao cổ, chú Voi dễ thương và các bạn 
Chim xinh đẹp đang chờ đón sự chăm sóc 
đặc biệt của quý khách.

Hãy cùng lưu giữ những khoảnh khắc khó quên 
với các loài động vật đầy màu sắc và thân thiện 
như Vẹt xanh vàng, Vẹt đỏ cánh xanh, Hồng 
hoàng biều, Cú lợn, Cầy mực, Trăn hoàng gia, 
Trăn Ấn Độ, Gấu mèo Nasua, Vượn cáo đuôi 
khoang, Rồng đất…

Để tăng thêm tính tiện lợi cho 
du khách, hệ thống 3 nhà hàng 
đa dạng của Vinpearl Safari 
phục vụ các món ăn nhanh và 
đồ ăn truyền thống luôn sẵn 
sàng phục vụ trong suốt thời 
gian tham quan và khám phá 
tại công viên.
Nhà hàng Rhino
Nhà hàng Flamingo 
Nhà hàng Giraffe

Tại phố mua sắm, quý 
khách có thể tìm được 
những món quà lưu 
niệm đặc sắc, những 
sản phẩm thủ công mỹ 
nghệ tinh xảo mang 
hình ảnh các loài động 
vật hoang dã. Đây sẽ là 
những món quà thật ý 
nghĩa dành tặng người 
thân và bạn bè sau 
hành trình khám phá 
Vinpearl Safari.

Tê giác trắng: 
Loài thú to lớn nhưng 
hiền lành và có nguy 
cơ bị tuyệt chủng, được 
Vinpearl Safari chăm sóc 
đặc biệt.

Hổ Bengal: 
Sống chủ yếu ở các khu 
rừng châu Á, được coi là 
biểu tượng cho sức mạnh 
thiêng liêng và huyền bí 
của rừng xanh.

Hươu cao cổ: 
Rất hiền lành và thân 
thiện, các bạn nhỏ nhớ 
đừng bỏ qua cơ hội thú 
vị được làm quen và tiếp 
xúc trực tiếp với những 
người bạn dễ thương 
này nhé.

Du khách được tham quan không giới hạn các khu vực 
trưng bày động vật bằng xe điện, xem chương trình 
biểu diễn động vật và gửi đồ miễn phí.
Giá vé không bao gồm dịch vụ ăn uống, mua sắm, dịch 
vụ cho động vật ăn và chụp ảnh cùng động vật, dịch vụ 
thuê xe đẩy.
Giá vé có thể thay đổi tùy theo thời điểm.

~ 40 phút
DƯƠNG ĐÔNG         VINPEARL SAFARI

Voi
Voi vốn được coi 
là biểu tượng văn 
hóa của nhiều 
cộng đồng dân cư 
châu Á. Tại đây, du 
khách có cơ hội làm 
quen và trải nghiệm 
cho các bạn voi dễ 
thương ăn đấy!

Khi đến với Vinpearl Safari, quý khách sẽ có 
điều kiện được quan sát và tìm hiểu những tập 
tính và hành vi độc đáo của loài linh trưởng rất 
gần gũi với con người này.www.vinpearlsafari.com

Khu vườn thú mở

Tinh tinh 

Linh dương

Là nơi quy tụ 20 loài linh dương đặc trưng của 
châu Phi hoang dã và được đánh giá là đàn linh 
dương phong phú nhất về số loài tại Việt Nam. 

Hồng hạc
Hồng hạc vốn là một loại chim quý và tuyệt 
đẹp thuộc họ sếu, đứng chen chân bên hồ tạo 
nên cảnh tượng vừa thơ mộng vừa kỳ vĩ, chắc 
chắn sẽ là điểm dừng chân yêu thích của 
khách tới thăm.

Công viên chăm sóc và bảo tồn 
động vật lớn nhất Việt Nam

Vinpearl Safari

   Công viên động vật hoang dã

Với diện tích rộng lớn tới 380 héc-ta cùng 
hơn 2000 cá thể của 140 loài động vật 
phong phú, Vinpearl Safari trở thành điểm 
đến hấp dẫn bậc nhất tại Việt Nam, nơi du 
khách có cơ hội khám phá và trải nghiệm 
nhiều hoạt động gần gũi với thiên nhiên, 
giúp tăng thêm hiểu biết và tình cảm gắn kết 
yêu thương với động vật. 
Hãy cùng chúng tôi bắt đầu hành trình lạc 
vào thế giới Vinpearl Safari đầy thú vị!

Khách có chiều cao từ 1,4m trở lên  500.000 VND

Trẻ em cao từ 1m đến 1,4m   400.000 VND

Trẻ em cao dưới 1m   Miễn phí

Khách cao tuổi (từ 60 tuổi trở lên)  400.000 VND

~ 30 km
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Công viên chăm sóc & bảo tồn động vật 
Vinpearl Safari
Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú 
Quốc, tỉnh Kiên Giang
Tel: +84  773 63 66 99
Email: info@vinpearlsafari.com
www.vinpearlsafari.com

Văn phòng kinh doanh
Vincom Center B, 72 Lê Thánh Tôn, 
Quận 1, T.P. Hồ Chí Minh
Tel: + 84 8 3910 0500

Ngoài ra, Vinpearl Safari còn có nhiều quầy ăn 
nhanh tiện lợi được bố trí dọc theo cung đường 
tham quan của quý khách. 

 Vinpearl Safari & Convervation Park 

Chương trình có thể thay đổi phụ thuộc vào sức khỏe 
của các con vật. 

Trải nghiệm cho động vật ăn đáng nhớ

Được tận mắt ngắm nhìn các loài thú, chim 
và bò sát biểu diễn các khả năng đặc biệt và 
kỳ lạ không những giúp quý khách có thêm 
kiến thức về đặc điểm tập tính thú vị của các 
loài mà còn là cơ hội tuyệt vời để gặp gỡ, làm 
quen và tiếp xúc trực tiếp với những người bạn 
động vật đáng yêu tại Vinpearl Safari.

Chương trình biểu diễn động vật đặc sắc

Ẩm thực hấp dẫn

Mua sắm thoả thích

Chụp ảnh với các bạn động vật đáng yêu

Thời gian: 9:30 - 15:00 hàng ngày

Để biết thêm thông tin chi tiết, 
vui lòng liên hệ tổng đài Chăm sóc khách hàng 

093 102 29 29



NỘI QUY VINPEARL SAFARI: 

Thời gian hoạt động từ 9:00 tới 16:30 hàng ngày

Bãi giữ xe

Quầy dịch vụ khách hàng

Lối vào Safari

Khu phố mua sắm

Quầy vé

Quầy gửi đồ

Trạm xe điện khu Zoo

Trạm xe bus khu Safari

Chụp ảnh với động vật

Chòi cho động vật ăn

Sân khấu ngoài trời - 

Nhà hàng

Quầy ăn nhanh

Quầy lưu niệm

Nhà vệ sinh

Trạm y tế

Tuyến đi bộ khu Zoo 

Lộ trình xe Safari

Vui lòng vứt rác đúng 
nơi quy định. 

Không hút thuốc trong 
Vinpearl Safari

động vật biểu diễn ✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

✤

Vui lòng không mang vào Vinpearl Safari các loại động vật sống, thức ăn, đồ uống, xe đạp, ván trượt, patin, thiết bị phát âm thanh… 
có thể ảnh hưởng đến động vật cũng như vũ khí (như cung, ná), chất gây cháy nổ, hàng quốc cấm…
Trẻ em dưới 14 tuổi chỉ được vào Công viên khi có người lớn đi cùng.
Nghiêm cấm đi vào rừng, khu vực chuồng trại của động vật và khu vực nội bộ dành riêng cho nhân viên.
Không cho động vật ăn, ngoại trừ tại những nơi cho phép, với sự hướng dẫn của nhân viên và bằng thức ăn do Công viên cung cấp.
Tôn trọng cuộc sống của động vật. Không ném đồ vật vào khu vực động vật sinh sống, quấy nhiễu, kích động chọc phá,  động vật dưới mọi hình thức.
Giữ khoảng cách an toàn cần thiết với các hàng rào bảo vệ. Không leo cây hay hàng rào bảo vệ, không để trẻ ngồi lên thành lan can. 
Không xâm hại vườn hoa, cây cảnh, cây bóng mát và các tài sản, vật dụng phục vụ trang trí và trưng bày.
Các hoạt động quay phim, chụp ảnh vì mục đích thương mại cần được sự đồng ý của Ban Quản lý Vinpearl Safari trước khi thực hiện.
Nhân viên Vinpearl Safari có thể ghi hình, chụp ảnh Quý khách trong quá trình tham quan Công viên, phục vụ mục đích quảng bá cho Công viên.
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Trong trường hợp khẩn cấp, vui lòng gọi 093 102 29 29


