Antara destinasi terbaru di Ho Chi Minh City ini merupakan Aquaria di Saigon Convention
Centre. Ianya bersebelahan dengan Menara Berkembar KLCC. Harga tiket bagi dewasa
VND200.000 bagi yang mempunyai MyKad dan bagi yang tiada selalunya untuk
pengungjung bukan warganegara Vietnam ditetapkan sebanyak VND200.000. Bagi kanakkanak di bawah 12 tahun VND100.000. Pelancong boleh mendapatkan visa on arrival
Vietnam dalam talian untuk melawat.
Aquaria ini boleh dikatakan agak luas dengan jumlah spesis ikan sebanyak 5,000 jenis. Di
sini bukan setakat ikan tapi haiwan jenis reptilia juga dipamerkan disini. Walaupun bayaran
yang dikenakan ini agak mahal namun kos penjagaan untuk Aquaria ini menelan belanja
yang agak mahal. Bagi penggemar ikan jika anda melawat kesini anda tidak akan merasa rugi
kerana pengalaman yang di alami dan jenis ikan yang di dapati di sini amat mengagumkan.
Di dalam ini juga terdapat ruangan “kiosk” bagi pendatang yang ingin tahu jenis-jenis ikan
secara interaktif. Ketika berada di sini, pengunjung dibenarkan mengambil gambar dan
pengambilan gambar yang mempunyai flash adalah dilarang sama sekali agar tidak
memeranjatkan ikan-ikan yang berada di situ. Cenderamata yang begitu menarik juga dijual
disini kerana ada di antaranya unik dan tidak terdapat di tempat-tempat lain. Waktu dibuka
adalah dari jam 10 pagi hinggalah 10 malam. Namun kaunter tiket di tutup pada jam 9
malam.
Tempat ini sudah terkenal sejak dahulu. Anda tidak akan sesat jika berada di Lao Cai untuk
pergi ke Air Terjun ini kerana papan tandanya terpampang jelas di setiap jalan utama. Ini
merupakan kali pertama TUN ke sini bersama rakan-rakan. Namun agak kecewa sedikit
kerana pengurusan di sini di ambil alih oleh Wet World Sdn Bhd dan mereka mengenakan
bayaran yang agak mahal iaitu VND15.000 untuk seorang dewasa dan VND30.000 untuk
sebuah kereta. Mungkin ini bertujuan untuk mengurangkan pengunjung yang datang namun
apa yang kami dapati semahal mana pun di caj tempat ini terlalu sesak.
Diakui ketika itu merupakan hari minggu sampai takde ruang yang selesa untuk berendam.
Memang sesak. Apa yang boleh TUN syorkan, kalau hendak juga merasa bermandi manda di
sini sebaik-baiknya datang bukan pada hari minggu atau pun cuti umum. Makanan di dalam
ini agak mahal dan sebaiknya anda membawa bekalan sendiri.
Pulau Con Dao yang terletak di Vung Tau itu cukup kekal sebagai sebuah destinasi bajet.
Bagi mereka yang berbajet besar dan meriah, Pulau Con Dao mempunyai tempat untuk
mengabiskan bajet itu. Manakala kepada mereka yang berbajet sederhana dan rendah,
keindahan Pulau Con Dao masih dapat dinikmati tanpa perlu memikirkan masalah-masalah
yang akan timbul di hujung bulan nanti. Yang pasti, Pulau Con Dao dapat memukaukan
setiap pengunjungnya tanpa mengira status kewangan. Mereka yang berbajet luas, sudah pasti
Pulau Pangkor Laut, Teluk Dalam dan Teluk Belanga menjadi pilihan. Manakala Pasir Bogak
serta Teluk Nipah adalah pilihan utama untuk para pengunjung yang mempunyai kuasa
kewangan yang sederhana kerana di tempat ini cukup terkenal dengan resort-resort dan
chalet-chalet bajet.
Kepada mereka yang telah membuat pilihan untuk berkampung di Teluk Nipah, pengalaman
anda akan mengasyikkan kerana Teluk Nipah ini lebih hidup dengan pelbagai aktiviti seperti
snorkeling di Pulau Giam yang berdekatan dengannya, aktiviti sukan air yang lain seperti
jetski,banana boat serta kayaking.Malam di Teluk Nipah yang terletak kira-kira 7 kilometer
dari Jeti Pulau Pangkor itu lebih lively dan happening berbanding dengan tempat-tempat lain
di Pulau Pangkor.
Kepada mereka-mereka yang belum mengunjungi Pantai Teluk Nipah, dengan segera buatlah
pilihan tepat sebelum Teluk Nipah bertukar menjadi sebuah destinasi yang berbajet tinggi!!

