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I. TỔNG QUAN VINWONDERS 

PHÚ QUỐC

Là công viên chủ đề đầu tiên của Việt 

Nam với quy mô và số lượng trò chơi 

hàng đầu châu Á. 

TỔNG DIỆN TÍCH: gần 50 ha 

VỊ TRÍ: Nằm trong tổ hợp Vinpearl Phú Quốc, 

Khu Bãi Dài, xã Gành Dầu, huyện Phú Quốc.



VINWONDERS PHÚ QUỐC 

-CÔNG VIÊN CHỦ ĐỀ ĐẦU TIÊN 

CỦA VIỆT NAM!

Khác biệt với Công viên giải trí đơn thuần,

Công viên chủ đề VinWonders Phú

Quốc sở hữu 6 phân khu, tương

trưng cho 6 vùng lãnh địa với 12 chủ

đề đặc sắc lấy cảm hứng từ các nền văn

minh nổi tiếng của nhân loại và các câu

chuyện cổ tích, giai thoại thế giới, kiến

tạo nên trải nghiệm diệu kỳ, mới lạ đầy

cuốn hút.

Dự án mang quy mô đầu tư hàng đầu

Châu Á, với hơn 100 trò chơi

khủng, trong đó đem tới nhiều trải

nghiệm lần đầu tiên có mặt tại Việt Nam,

mang tính giải trí, giáo dục và nghệ

thuật cao.



CÙNG BẮT ĐẦU HÀNH TRÌNH KỲ DIỆU TẠI VINWONDERS PHÚ QUỐC...

Với câu chuyện chủ đề xuyên suốt, VinWonders Phú Quốc cho phép du khách được hóa thân thành các chiến binh của 

biệt đội Wonder, cùng khám phá các kỳ quan, vượt qua các thử thách được thiết kế và xây dựng bởi những 

nhà tư vấn hàng đầu thế giới, lưu lại những kỷ niệm đáng nhớ trong từng khoảnh khắc!



BẢN ĐỒ DỰ ÁN



II. THÔNG TIN CHI TIẾT 6 PHÂN KHU 



Quay ngược thời gian trở về thời hoàng kim của

Châu Âu trung cổ trên con phố nhộn nhịp với

hàng trăm quán xá, cửa hàng mua sắm, cùng

những căn nhà mái nhọn đúc gạch đặc trưng để

thoả sức “thả dáng, pose hình”!

 Chợ phiên Copenhaghen

 Quảng trường Phượng Hoàng Lửa

 Show Once 

 Trò chơi “Lời nguyền ác long”

Trải nghiệm:

Diện tích: 3,5 hecta 

Điểm nhấn: 



Tại Lâu đài huyền bí, bạn sẽ cùng hóa thân thành

các hiệp sĩ với sứ mệnh giải cứu nhà vua, chiến

đấu với rồng hung ác qua trò chơi tương tác trong

nhà tối (Interactive Dark Ride) đầu tiên tại Việt Nam.

7h tối hàng ngày, Once đem đến những màn trình diễn

đầy màu sắc và ánh sáng, kết hợp giữa nhạc nước và

diễn viên cùng hàng loạt hiệu ứng tối tân, chắc chắn sẽ

tạo nên ấn tượng mãn nhãn cực độ cho mọi lứa tuổi!

Lâu đài huyền bí

Phù hợp với

SHOW DIỄN ONCE TRỨ DANH TRÒ CHƠI LỜI NGUYỀN ÁC LONG

Quảng trường

Phượng Hoàng Lửa

Phù hợp với



“ĐI ĐU ĐƯA ĐI” Ở VINWONDERS PHÚ QUỐC
Hai điểm check in cực hot với giới trẻ và mọi gia đình chính là phố mua sắm

“Chợ phiên Copenhagen” và “Quảng trường Phượng hoàng lửa”, nơi quy tụ

hàng trăm shop bán hàng, nhà hàng trong không gian châu Âu siêu lãng mạn,

chỉ cần giơ máy lên là có ảnh sống ảo không góc chết!



Đắm chìm trong khung cảnh và 

hóa thân vào các nhân vật của 5 

thế giới kỳ quan huyền diệu 

khắp 5 châu, biến mọi giấc mơ trở 

thành hiện thực!

Xứ sở thần tiên của Alice 

Ốc đảo bí ẩn

Thung lũng cổ đại 

Khu rừng huyền bí

Miền Tây hoang dã

Trải nghiệm:

Các phân khu chủ đề: 

Diện tích: 2,5 hecta 



THUNG LŨNG CỔ ĐẠI

Phù hợp với: 

Trải nghiệm nổi bật:

- Trò chơi vận động trong nhà cho trẻ em

- Trò chơi công nghệ tương tác trên cát

- Trò chơi cảm giác mạnh

- Thuê trang phục, chụp hình trong không

gian Ai Cập cổ đại

Chiêm ngưỡng khung cảnh hùng vĩ và vẻ đẹp mê hoặc của thế giới Ai Cập cổ đại. Mãn

nhãn trước trò chơi tương tác độc đáo, “thót tim” với trò chơi Chinh phục đỉnh Obelisk 

và thỏa sức tạo dáng, chụp hình cùng những pho tượng thần Ai Cập khổng lồ.



Nơi du khách có 1 chuyến đi đáng nhớ tại xứ sở

cổ tích thần tiên. Theo bước chân Alice & gặp gỡ

các nhân vật đã gắn liền với tuổi thơ như: chú thỏ đi

trễ, mèo Cheshire, Mad Hatter, Hoàng Hậu quân bài,...

Vương quốc kỳ thú

Điểm nhấn:

 Alice lạc vào xứ thần tiên

 Đu quay Thumbelina
- Bé sẽ cùng Thumbelina ngắm nhìn xứ sở thần tiên trên

vòng quay kỳ diệu. 

- Chụp hình với những ngôi nhà kẹo ngọt rực rỡ sắc màu. 

- Khám phá xứ sở thần tiên và gặp gỡ các nhân vật nổi tiếng

trong khu vườn kỳ diệu

- Chụp hình trong không gian nhà 3D siêu ảo và vườn kỳ diệu

Phù hợp với



MIỀN TÂY HOANG DÃ

Phiêu lưu trên chuyến tàu tốc hành cổ, ngắm

nhìn những ngôi làng da đỏ, thử sức với trò 

chơi bắn súng tương tác tại khu mỏ bỏ hoang

và thả sức sắm vai các chàng cowboy “bụi

bặm” tại thị trấn miền viễn tây phóng khoáng!

 Tay súng cự phách

 Biệt đội truy kích

 Tàu tốc hành viễn tây

 Trải nghiệm BBQ & các quán nhậu kiểu

cowboy. 

 Thuê trang phục cowboy và lưu lại hình ảnh

đáng nhớ

Phù hợp với:

Điểm nhấn:



Bước vào huyền thoại của các câu chuyện 

cổ tích Việt Nam, cùng chàng Thạch Sanh 

chiến đấu với chằn tinh và đại bàng khổng 

lồ để giải cứu công chúa qua 3 trò chơi vận

động cảm giác mạnh. 

KHU RỪNG HUYỀN BÍ

Phù hợp với:

 Sải cánh đại bàng: tung cánh xuyên rừng trên

xe trượt độc đáo với độ cao hàng chục mét

 Cuộc chiến chằn tinh: Khám phá đường trượt

khô cao tới 15m đầu tiên tại Việt Nam, trải

nghiệm cảm giác ly kỳ khi trượt trong bụng chằn

tinh hung dữ. 

Điểm nhấn:

 Hạ gục ác điểu: vào vai Thạch Sanh cưỡi chim

dữ, tự điều khiển cánh chim và trải nghiệm

những cú nhào lượn trên không thật đã!



Sở hữu kiến trúc Scandinavian đậm chất Bắc Âu, Khu làng bí mật là nơi để bạn khám phá 

văn hóa, hóa thân thành các chiến binh chinh phục thử thách của bộ tộc Viking dũng mãnh.

Trải nghiệm:

Diện tích: 3,5 hecta 

Trò chơi điểm nhấn: 

 Ngôi làng chiến binh

 Thử thách thần sấm



Lênh đênh trên chiến thuyền Viking, trôi theo dòng sông

giận dữ, khám phá vô vàn bí mật ẩn chứa của bộ tộc

Bắc Âu cổ đại. 

Phù hợp với:

NGÔI LÀNG CHIẾN BINH

Hòa theo những giai điệu trống trận hùng tráng và vũ đạo đặc

trưng của bộ tộc Viking cổ đại trong show diễn vào 10:30 và

15.30 hàng ngày tại khu vực Rừng rậm viễn chinh. Đừng

quên chụp hình tương tác cùng các chiến binh dũng mãnh

với khung cảnh chiến thuyền khổng lồ.  



Hệ thống 56 thử thách vận động với 3 cấp độ khó dành cho nhiều độ tuổi, nơi thể

hiện sức mạnh của những đôi tay dẻo dai và những đôi chân khéo léo, tiêu biểu

như:

- Cây cầu dây treo dài hơn 30 mét | Zipline xuyên rừng với độ cao gần 10 mét

Đặc biệt, hãy ghi lại những tấm hình độc đáo với những phù điêu chiến binh

Viking dũng mãnh trong không gian khu làng Bắc Âu hùng vĩ

THỬ THÁCH THẦN SẤM

Phù hợp với:



Mãn nhãn với khung cảnh đại dương huyền ảo tại một trong năm bể thủy cung lớn nhất

thế giới, khám phá công trình kiến trúc rùa đồi mồi độc đáo – được coi là biểu tượng  của 

VinWonders Phú Quốc.

Tổng diện tích bảo tàng sinh vật biển

15.000m2 x 3 tầng,
được thiết kế bởi 2 đơn vị hàng đầu thế giới:

Legacy GGE (Mỹ) & AAT (Úc)

5 phân khu

- Thế giới sứa huyền ảo

- Thế giới cá màu sắc

- Thế giới chim cánh cụt

- Thế giới cá mập hung dữ

- Thế giới cá khổng lồ

Trải nghiệm

- Khám phá đời sống của 300 loài với gần 255 ngàn cá thể

- Ngủ qua đêm trong lòng Thủy Cung;

- Chiêm ngưỡng nàng tiên cá,

- Hoạt động cho cá ăn

- Gặp nàng tiên cá bước ra từ cổ tích

Tổng thể tích bể thủy cung lớn top 5 thế giới: 

15.500 m3, với tấm kính acrylic khổng

lồ mang lại tầm nhìn choáng ngợp

(8*25m)



Gặp gỡ và “giao lưu” với hơn 200 chú cánh cụt đáng yêu với 6 loài

trên khắp thế giới: King, Rock Hooper, Gentoo, Adelie, Humboldt,

African.

Đối diện với nỗi sợ hãi của biển cả: ngắm nhìn những “hung thần

đại dương”  và chứng kiến màn cho cá mập ăn rùng rợn.

Trải nghiệm:

- Khám phá cuộc sống của loài cá mập hung dữ: Cá mập đầu búa, cá mập

chanh, cá mập xám, cá mập vi đen, vi trắng, cá mập hổ cát

- Thưởng thức show diễn cho cá mập ăn

THẾ GIỚI CHIM CÁNH CỤTTHẾ GIỚI CÁ MẬP HUNG DỮ

Trải nghiệm:

- Hoạt động: Cho cánh cụt dùng bữa

- Chiêm ngưỡng loài chim cánh cụt hoàng đế quý hiếm

Phù hợp  với:



Trải nghiệm:

- Ngắm nhìn và chụp hình với đàn sứa đổi màu, phát sáng

- Tìm hiểu kiến thức về các vũ công thân mềm độc đáo của đại dương

Phù hợp  với:

THẾ GIỚI SỨA HUYỀN ẢO

Cùng bước vào không gian siêu thực bởi nghệ thuật ánh 

sáng, âm nhạc, ngắm nhìn sự uyển chuyển mềm mại của 

1260 cá thể độc đáo, được mệnh danh là những vũ công

của Đại Dương dưới nhiều hình dáng và màu sắc cuốn hút!

Thế Giới Sứa huyền ảo chắc chắn sẽ thôi miên được trái

tim của những khách hàng khó tính nhất!



Khám phá hơn 18.000 cá thể của vùng nước mặn và nước ngọt, những rặng san 

hô tuyệt mỹ vẫn thường ẩn mình nơi đại dương sâu thẳm. Đặc biệt, có cơ hội

chiêm ngưỡng các loài cá quý hiếm được liệt kê trong sách Đỏ. 

Trải nghiệm:

- Bữa ăn của cá Koi

- Khám phá các loài cá hiếm trong sách Đỏ: cá Hải Tượng từ sông Amazon, cá Hô, 

cá Tra Dầu, cá Vồ Cờ từ sông Mekong….

Choáng ngợp với bể thủy cung kỳ vĩ cùng hàng trăm 

sinh vật biển khổng lồ tự do bơi lượn!

THẾ GIỚI CÁ KHỔNG LỒ

Trải nghiệm:

- Bể thủy cung thuộc top 5 bể lớn nhất thế giới - thể tích lên tới 15.500 m3 với

hàng ngàn sinh vật biển từ khắp nơi trên thế giới

- Choáng ngợp trước thế giới đại dương huyền ảo với tầm nhìn vô cực qua tấm

kính acrylic khổng lồ (8*25m)

THẾ GIỚI CÁ SẮC MÀU

Phù hợp  với:



NGỦ ĐÊM TRONG

LÒNG ĐẠI DƯƠNG

ĐỪNG BỎ LỠ!!!

VŨ ĐIỆU TIÊN CÁBỮA ĂN CỦA CÁ MẬP

Hóa thân vào các chuyên gia bảo tồn sinh vật biển: 

Tham quan hệ thống hỗ trợ sinh vật biển tại

Cung điện Hải Vương



Tận mắt chiêm ngưỡng những những kỳ quan nổi bật của lịch sử nhân loại luôn là giấc mơ của hàng

triệu người? Còn chờ gì nữa, hãy dấn bước vào Thế giới cổ đại kỳ bí với những công trình hùng vĩ của

nền văn minh Maya, chinh phục thử thách tại những đền thờ Hy Lạp cổ đại, vượt núi lửa, băng qua

những khu rừng già Nam Mỹ bí ẩn để giành được phần thưởng của những trái tim dũng cảm!

3 phân khu chủ đề cùng 11 trò chơi

Diện tích: 5,5 ha

HY LẠP CỔ ĐẠIHUYỀN THOẠI MAYA RỪNG GIÀ NAM MỸ

Trải nghiệm:Phù hợp với:



CHIẾN BINH ĐẠI BÀNG

Tại thế giới của người Maya cổ đại, khám phá đường 

trượt trong nhà tối lần đầu tiên xuất hiện tại Việt

Nam“Chiến Binh Đại Bàng”.

Trải nghiệm:

- Đường trượt trong nhà tối được cung cấp bởi Vekoma – đối

tác của Disneyland, Universal

- Hóa thân thành các chiến binh Aztec, mãn nhãn với các hiệu

ứng ánh sáng, âm thanh trong không gian tối với khung cảnh

huyền ảo, siêu thực.

HUYỀN THOẠI MAYA
 Chiến binh đại bàng

 Ma thuật của Xilbalba

 Nemesis báo thù

 Vòng xoay thời gian

Điểm nhấn:Trải nghiệm:



HY LẠP CỔ ĐẠI

 Ván trượt siêu tốc

 Núi lửa kinh hoàng

 Vũ điệu báo đốm

Trò chơi:

CƠN THỊNH NỘ CỦA ZEUS

Bạn có đủ dũng cảm để khám phá một trong các

tàu lượn có tốc độ nhanh nhất thế giới hiện nay từ

nhà cung cấp uy tín Vekoma – hãng tàu lượn khai

sinh ra ngành giải trí cảm giác mạnh đầu tiên trên

thế giới? 

Trải nghiệm:

- Đường trượt sở hữu độ cao 50m, tốc độ 110 km/h, 

đạt tốc độ 95 km/h trong 4 giây. Trải nghiệm 3 lần

đảo ngược, 6 vòng xoáy và 1 vòng lượn 360 độ. 

Trải nghiệm:



NÚI LỬA KINH HOÀNG

Trải nghiệm:

• Lạc vào không gian kỳ bí với ngọn núi lửa khổng lồ

• Trò chơi từ NCC cung cấp uy tín White Water - bậc thầy 

của những đường trượt nước hàng đầu thế giới, đơn vị 

đã làm ra những trò chơi nước kinh ngạc tại Dubai Aqua 

Adventure.

•

RỪNG GIÀ NAM MỸ

 Ván trượt siêu tốc

 Vũ điệu báo đốm
Trò chơi:

Trải nghiệm:

Hóa thân thành nhà thám hiểm đi thuyền vượt thác

khổng lồ từ độ cao 30 mét, khám phá những bí mật ẩn

tại ngọn núi lửa ẩn sâu nơi rừng già Amazon.



Hoá thân thành những thổ dân Honolulu tràn 

ngập năng lượng và chinh phục công viên nước 

lớn nhất Đông Nam Á! Đặc biệt, đừng quên tận 

hưởng không gian bãi biển đầy sắc màu và âm 

nhạc của thiên đường nhiệt đới Hawaii nhé!

Diện tích: 2ha

Trải nghiệm:

36 trò chơi nước đa dạng và độc đáo từ

Nhà cung cấp top 3 thế giới Polin & Proslide

Phù hợp với:



Sóng thần Oahu

Thả mình vào những đợt sóng thần

dồn dập tại Bể sóng thần Oahu!,với 

diện tích 4,500 m2, độ sâu tới 2,2 mét 

với nhiều cấp độ sóng khác nhau. 

Thưởng thức không gian với cát 

trắng, biển xanh, bãi biển Aloha như 

một đại dương thu nhỏ, không hề

thua kém các bãi biển thiên nhiên

nổi tiếng trên thế giới Và Việt Nam

Trải nghiệm:

- Thư giãn giữa không gian cát trắng, nắng

vàng, biển xanh. Thả mình vào những

đợt sóng dồn dập, nhiều cấp độ. 

- Chụp hình tại bãi biển Aloha tuyệt đẹp



Đường trượt Nọc độc Mãng xà
Lần đầu tiên xuất hiện tại Việt Nam, đường trượt mang

hình dáng mãng xà khổng lồ sẽ mang đến trải nghiệm

trượt ướt lên tới 175 mét không thể nào quên!

Phù hợp với:



Các hoạt động phụ

ĐỪNG BỎ LỠ CÁC LOẠT SHOW DIỄN ĐẶC SẮC!

10:00 và 16:30 -

mỗi ngày

Thế giới lốc xoáy

10:30 và 15:30 -

mỗi ngày

Khu làng bí mật

11:00 và 17:00 -

mỗi ngày

Thế giới phiêu lưu -

Khu Maya

9:30, 11:30,

15:30, 16:00 và 17:30

mỗi ngày

Quảng trường

Phượng Hoàng Lửa

VŨ KHÚC HÂN HOAN 

CỦA TỘC NGƯỜI 

VIKING

VŨ ĐIỆU

CUỒNG SAY

KHÚC CHIẾN CA MAYA BÀI CA CHÀO MỪNG 

CỦA NHỮNG NGƯỜI 

BẠN VINWONDERS



Tiện ích tại VINWONDERS PHÚ QUỐC

2

8

12

16

2 11

6

6

5

Nhà hàng Buffet  

& A lacarte

Cửa hàng  

đồ lưu niệm

Cửa hàng thời trang  

và phụ kiện

Cửa hàng bánh kẹo  

& đồ chơi trẻ em

Cửa hàng  

đồ ăn nhanh

Kiosk snack

Spa & Massage

Cửa hàng tiện ích

Máy bán hàng  

tự động



KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM 

ẨM THỰC ĐẶC SẮC!

THE GATEWAY SEAHORSE TAVERN MAGIC OF GIZA

Tái tạo năng lượng dồi dào với buffet tinh  

hoa ẩm thực Châu Á lên đến 100 món!

Công viên nước
Thuỷ cung Thế giới Diệu kỳ

Thưởng thức hương vị quyến rũ của ẩm thực Châu Âu

trong không gian huyền ảo của đáy đại dương! Đây cũng

là địa điểm hẹn hò lý tưởng cho các cặp đôi đấy nhé!

Cơ hội có 1 không 2 để thưởng thức những

set bento giàu dinh dưỡng giữa không gian

kỳ quan của kim tự tháp Giza!

Buffet A la carte A la carte



Thế giới Phiêu lưu Khu làng bí mật

Tàu lượn siêu tốc, thức ăn cũng siêu tốc!

“Sạc nhanh” năng lượng với những món ăn

đậm chất Mỹ!

Cùng thưởng thức các món ăn vàng ươm

hấp dẫn được nướng vừa chín tới, nhấp

một ngụm bia - thật sảng khoái!

THE OUTPOST ODIN’S HALL

Fastfood Grill & Brew

Giải khát cấp tốc với menu hấp dẫn, từ các

loại chè ngọt thanh mát lạnh đến những

chiếc chả giò, bánh khọt giòn rụm!

Thế giới Diệu kỳ

Fastfood

SWEETY TASTY
KHÁM PHÁ TRẢI NGHIỆM 

ẨM THỰC ĐẶC SẮC!



“Truyền” ngay một chút trà sữa, một chút

bánh ngọt cho lại sức để tiếp tục “oanh tạc”

các trò chơi thôi nào!

Thuỷ cung Thế giới lốc xoáy Thuỷ cung

“Làm tí” snack, nghỉ xả hơi giữa các trò  

chơi nào!
“Làm tí” snack, nghỉ xả hơi giữa các trò chơi nào!

DEEPSEA CAFETERIA OASIS SNACK OCEAN’S SECRET

Fastfood, Boba Snacks Snacks

SẠC NHANH NĂNG LƯỢNG!



Fairy Store 

Đại lộ Châu Âu

Smile Sourvenir

- Thủ công mỹ nghệ trầm hương

Đại lộ Châu Âu

Thanh Nhàn Handicrafts

- Thủ công mỹ nghệ Việt Nam từ tre, vỏ sò, ốc, 

gỗ, sừng

Đại lộ Châu Âu

Private Collection

- Thời trang và thủ công mỹ  nghệ Ấn Độ

Đại lộ Châu Âu

Seagull F&T

- Thủ công mỹ nghệ Việt Nam từ gỗ,  sơn mài, 

mây tre, thổ cẩm,...

Đại lộ Châu Âu

Sailing

- Phụ kiện và đồ bơi

Thế giới Lốc xoáy

Hula Costume

- Phụ kiện và đồ bơi

Thế giới Lốc xoáy

On Eagle’s Wings 

Thế giới Phiêu lưu

Genie’s Gift

- Shop lưu niệm Ấn Độ

Thế giới Diệu kỳ

Lord Of Thunder 

Thế giới Diệu kỳ

Atlantis Treasure 

Thủy cung

ĐỒ LƯU NIỆM

Ghi dấu những kỷ niệm bằng những 

món quà vô cùng ý nghĩa!



Ann Mart

Đại lộ Châu Âu

Đặc sản Nguyên Hương

Đại lộ Châu Âu

Farm Mart

Đại lộ Châu Âu

Máy bán hàng tự động

Khu làng bí mật

Thế giới lốc xoáy

Thế giới phiêu lưu x3

CỬA HÀNG TIỆN ÍCH
& MÁY BÁN HÀNG
TỰ ĐỘNG




