


KHU TRƯNG BÀY MẪU VẬT
SPECIES EXHIBITION AREA

KHU VỰC CÁ NƯỚC NGỌT
FRESHWATER FISH AREA

KHU VỰC BÒ SÁT
REPTILES AREA

KHU VỰC CÁ NƯỚC MẶN
SALTWATER FISH OCEAN AREA

Khởi đầu hành trình thú vị trong khu rừng nhiệt đới,
nơi sinh sống của các loài cá đến từ Amazon hay sông 
Mekong như Cá Hải tượng, Cá Hô, Cá Thần, Cá Sấu Hỏa tiễn, 
Cá Sấu Xiêm…
Begin the amazing tour in the tropical forest where fish from the 
Amazon or Mekong river lives, including Arapaima, Giant Barb, 
Spotted Gar, Siamese Crocodile, Denticulated, Spine Barb, etc.

Lạc lối trong Thủy cung Times city rộng tới 4,000m2 và cùng khám phá thế 
giới sinh vật biển đa dạng và độc lạ với hơn 30,000 sinh vật từ “năm châu 
bốn bể” hội tụ. 
Thủy cung Times City – Thủy cung trong nhà hiện đại và lớn nhất Việt Nam 
chờ đón bạn!
Wander through the 4,000m2 Aquarium Times City and explore a wide variety of sea creatures 
with more than 30,000 species from around the world.
Aquarium Times City, the largest and most modern aquarium in Vietnam, welcomes you!

Cảm giác chân thực khi đắm mình trong không gian
đại dương sâu thẳm dưới đường hầm mái vòm trong suốt

dài đến 90m, ngắm các loài cá bơi lượn trên
đầu như Cá Mú Nghệ, Cá Napoleon, Cá Nemo,

Cua nhện khổng lồ, Cá mập vi trắng, Cá mập chuôt...
Và cùng ngắm nhìn những chú chim cánh cụt 

vô cùng đáng yêu.
Feel the real deep blue ocean with a 90m-long-tunnel

walkthrough. You’ll get to witness the
Giant Grouper, Napoleon Wrasse,

Clown Anemonefish, Giant spider crab,
Whitetip Reef shark,Nurse Shark etc.

swimming over your head.
And watch the extremely lovely Penguins.

Với hơn 200 mẫu vật của các loài thủy sinh khắp thế giới 
trong một không gian ánh sáng kỳ ảo cùng đoạn phim Hậu 
Trường thú vị sẽ mang tới những trải nghiệm đặc biệt và tạo 
ấn tượng khó phai cho du khách.

Enjoy the remarkable experiences watching
over 200 aquatic specimens featured in a 
magical lighted space with a video footage.

Quy tụ đủ các loại sinh vật lưỡng cư và côn trùng độc đáo hiếm 
thấy vốn chỉ thấy trong sách truyện như Kỳ đà hoa, Rắn vua, 
Rồng Nam Mỹ, Thanh Xà Cây, Nhện Hoa Hồng, Bọ Cạp Hoàng 
Đế…A place where unique and rare amphibians and insects only found in 
books gather: Jackass Penguin, Water monitor, King snake, Green 
Iguana, Green tree python, Tarantula, Emperor scorpion, etc. 

TOURS

Hành trình khám phá sẽ thêm phần thú vị dưới sự dẫn dắt của 
các hướng dẫn viên hiểu biết, thân thiện và vui tính 
More fun with guided tours by knowledgeable, friendly and cheerful 
professionals

SHOWS

Chụp ảnh cùng Nàng tiên cá trên cạn 

Cuối Tuần (Weekend): 11:10 – 11:30; 15:40 – 16:00; 17:40 – 18:00; 20:10 – 20:30

Photoshoot with The Mermaid on land

Tour trưng bày mẫu vật
Tour to the Species Exhibition Area

Các chương trình biểu diễn nghệ thuật và giải trí hấp dẫn ngay
tại Thủy cung luôn chật kín người xem
Wonderful shows filled with visitors

Hoạt động tương tác sôi nổi và giao lưu gắn kết đầy thú vị 
Full of fun interactive activities

Nàng tiên cá | The Mermaid

Cho cá chép Koi ăn 

Feed the Koi Fish Feed the Penguins 

Địa điểm: Sảnh Bạch Tuộc | Location: Octopus Hall

Hàng ngày (Daily):
14:00 – 14:15

Bữa ăn của loài Rùa | The Turtles’s meal

Hàng ngày (Daily):
16:15 – 16:30

Địa điểm: Khu vực Bể rùa
Location: Turtles Area

Hàng ngày (Daily):
16:30 – 17:00

Địa điểm: Khu vực Bò sát
Location: Reptiles Area

Làm quen với bò sát | Get to know the Reptile

Hàng ngày (Daily):
10:00 – 10:15; 15:00 - 15:15;
19:30 – 19:45
Địa điểm: Bể chim cánh cụt – KV Bò sát
Location: Penguins Tank – Reptiles Area

Địa điểm: Bể cá chép Koi –
Khu vực nước ngọt
Location: Koi Fish Tank –
Freshwater Fish Area

Cho cá Mập và cá Đuối ăn | Fish the Sharks & Rays

Hàng ngày (Daily):
10:30 – 10:45; 17:00 – 17:15

Địa điểm: Sảnh Bạch tuộc
Location: Octopus Hall

11:00 – 11:10; 15:30 – 15:40;
17:30 – 17:40; 20:00 – 20:10

Hàng ngày (Daily):
9:30 - 21:30

Địa điểm: Sảnh Bạch tuộc
Location: Octopus Hall

KHÁM PHÁ HÀNH TRÌNH THÁM HIỂM ĐẠI DƯƠNG
OCEAN EXPLORING JOURNEY

Cho Chim Cánh Cụt Ăn

INTERACTIVE ACTIVITIES
HOẠT ĐỘNG KẾT NỐI






