
 

 

สวนน ำ้รำมำยณะ 
สวนน ำ้รำมำยณะ สวนน ำ้ที่ใหญ่ที่สุดของประเทศไทย เปิดตัวแล้วอย่ำงเป็นทำงกำร พบกับ

ประสบกำรณ์แห่งควำมสนกุสนำนส ำหรับทกุเพศ ทกุวยั กบัสไลเดอร์มำกถึง 21 เคร่ือง และกิจกรรมที่น่ำสนใจ
อีกกว่ำ 50 รูปแบบ ท่ำมกลำงธรรมชำติของภูเขำและทะเลสำบ เพลิดเพลินกับดบัเบิล้เวฟพูลชำยหำดจ ำลอง
ขนำดใหญ่ที่สดุในประเทศไทยที่มีคลื่นสองรูปแบบ หรือลอ่งล ำธำรเบำ ๆ กบัเลซี่เวฟวี่ริเวอร์ผจญภยัไปในโลก
ของรำมำยณะ ผำ่นมำ่นน ำ้ตก สถำปัตยกรรม และน ำ้พ ุโซนส ำหรับเด็กขนำดยกัษ์ถึงสองโซนให้เด็ก ๆได้สนกุกบั
ได้ทัง้วนั 

สไลเดอร์และอุปกรณ์ทำงน ำ้ของสวนน ำ้รำมำยณะทัง้หมด ออกแบบและผลิตโดยบริษัทไวท์วอเตอร์
เวสท์ (White Water West Industries Ltd) ซึ่งเป็นบริษัทออกแบบและผลิตเคร่ืองเลน่ชัน้น ำของโลกจำกประเทศ
แคนำดำที่มีผลงำนกว่ำ 4,000 โครงกำรทัว่โลก น ำ้ที่ใช้ส ำหรับเคร่ืองเลน่และสระน ำ้มีคณุภำพระดบัเดียวกบัน ำ้
ดื่ม ซึง่ได้มำจำกแหลง่น ำ้ทำงธรรมชำตผิำ่นระบบกำรกรองที่มคีณุภำพด้วยเงินลงทนุกวำ่ 65 ล้ำนบำทเพื่อให้กำร
พกัผอ่นของคณุไมเ่พียงสนกุเทำ่นัน้แตย่งัปลอดภยัอีกด้วย 

กำรตกแต่งของสวนน ำ้รำมำยณะได้รับแรงบนัดำลใจมำกจำกวรรณคดีเร่ือง รำมเกียรติ์ ของประเทศ
อินเดีย กำรออกแบบตกแต่งในรูปแบบเมืองโบรำณ ซึ่งมีทัง้สิ่งปลกูสร้ำง ตลำดน ำ้ และจุดชมธรรมชำติที่เป่ียม
ด้วยมนต์ขลงัอีกหลำยแห่ง ตลอดจนกิจกรรมเพื่อกำรพกัผ่อนในบรรยำกำศแบบไทย ๆ เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือ สวน
สมนุไพรไทย ป้อนอำหำรช้ำง  พร้อมด้วยเมนอูำหำรนำนำชำติกวำ่ 120 เมนทูี่เดอะเลคเรสเตอรอง บริกำรนวด
แผนโบรำณและสปำที่จะท ำให้คณุผ่อนคลำยหลงัจำกสนกุกบัเคร่ืองเลน่ของเรำมำทัง้วนัโดยหมอนวดมืออำชีพ 
เพื่อเติมเต็มวนัพกัผอ่นของคณุให้สมบรูณ์แบบ      
 

ข้อมูลทั่วไป 

ที่อยู ่    เลขที ่9 หมู ่7 ถนนนำจอมเทยีน อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ 20250  

โทรศพัท์    +66 (0) 3300 5929 
แฟกซ์    +66 (0) 3300 5939 
เว็บไซต์    www.Ramayanawaterpark.com 

เฟซบุ๊ก    Ramayana Water Park Thailand 

วนัท่ีเปิดให้บริกำร   5 พฤษภำคม 2559 

บริษัท    RWP Co., Ltd. 
ผู้บริหำร    คณุแสตนนิสลำฟ บำดิคำ 



 

 

 

ที่ต้งและกำรเดนิทำง 
สวนน ำ้รำมำยณะตัง้อยูห่ำ่งจำกพทัยำใต้เพียง 20 นำที อยูท่ำ่มกลำงหบุเขำและทิวทศัน์ที่สวยงำมของเขำชีจรรย์ ติด

กบัไร่องุ่นซิลเวอร์เลค เรำมีบริกำรรถรับ-สง่ ส ำหรับคณุลกูค้ำที่พกัโรงแรม หรือเกสเฮ้ำส์ในเขตพทัยำ(ครอบคลมุตัง้แต่

เขตนำเกลอื - นำจอมเทียน) ในรำคำ 120 บำทตอ่เที่ยวโดยคณุสำมำรถจองรถได้ที่เว็บไซต์ของสวนน ำ้รำมำยณะ

 

สไลเดอร์  

สวนน ้ ำรำมำยณะ มีสไลเดอร์ทั้งหมด 21 เคร่ือง ท่ีใหญ่ท่ีสุด ดีท่ีสุด ต่ืนเตน้ท่ีสุด พบกบัสไลเดอร์ท่ีมีเพียงท่ีน่ีท่ี
เดียวเท่ำนั้นในโลก สไลเดอร์ของเรำสร้ำงจำกวสัดุท่ีมีคุณภำพและมีมำตรฐำนควำมปลอดภยัสูงสุดในระดบัสำกล 
ออกแบบและผลิตโดยบริษทั ไวท ์วอเตอร์ เวสต ์จำกประเทศแคนำดำ ซ่ึงเป็นบริษทัผูผ้ลิตสไลเดอร์และอุปกรณ์
ทำงน ้ ำชั้นน ำของโลก และน ้ ำท่ีเรำใช้มำจำกบ่อของเรำเองท่ีผ่ำนระบบกรองน ้ ำคุณภำพสูง ท ำให้บริสุทธ์ิ ใส
สะอำด และปลอดภยั คุณภำพระดบัเดียวกบัน ้ ำด่ืม  
 
 

 อควำลปู (Aqua loop) 



 

 

เป็นเคร่ืองเลน่ท่ีได้รับรำงวลัสไลด์เดอร์แบบวงรอบแนวดิ่งชนิดเดียวของโลก เมื่อประตกูลเปิดออกผู้ เลน่ก็จะ
ร่วงลงไปจำกควำมสงูกว่ำ 50 ฟุต ซึ่งจะพำผู้ เล่นสไลด์ดิ่งลงในแนวตัง้ด้วยควำมเร็วสงู ก่อนที่จะหมุนวน 360 
องศำ แบบอิสระด้วยควำมเร่งสงูสดุไปยงัรำงเลือ่นวงรอบ  

   

 ฟรีฟอล (Freefall) 

ควำมหวำดเสียวสุดๆท่ีคุณตอ้งปลุกควำมกลำ้หำญในตวัคุณออกมำ  ดว้ยกำรด่ิงลงแบบอิสระจำกหอคอย ผู ้
เล่นเขำ้สู่สไลเดอร์ตำมแนวรำบอยำ่งชำ้ ๆ  

    



 

 

 อควาโคสเตอร ์(Dueling Aqua-Coasters) 

หน่ึงในสไลเดอร์ท่ียำวท่ีสุดในโลก ให้ควำมรู้สึกเหมือนนั่งรถไฟเหำะ จำกควำมสูงชันของสไสด์ ซ่ึง
เป็นสไลเดอร์ท่ีสูงท่ีสุดของเรำโดยสูงถึง 20 เมตรจำกพ้ืนดินและยงัอยู่บนเนินท่ีสูงท่ีสุดของพ้ืนท่ีของเรำดว้ย 
บนสไลเดอร์มีระยะทำงควำมยำวถึง 240 เมตร  

   

 ไพธอนและอควาคอนดา (Python & Aquaconda) 

สไลเดอร์ท่ีมีหน่ึงในเดียวในโลก พำคุณคดเค้ียวเล้ียวโคง้ไปกบัเพ่ือนและครอบครัวในห่วงยำงขนำดใหญ่จน
กร๊ีดไม่หยดุกบัสไลเดอร์สุดพิเศษของเรำ 

  

 

  



 

 

 บูมเมอแรงโก (Boomerango) 

บูมเมอแรงโก เป็นเคร่ืองเล่นท่ีมีรูปร่ำงเป็นคร่ึงท่อขนำดใหญ่ ท่ีผูเ้ล่นทั้งสองจะไหลเล้ียวไปตำมท่อก่อนท่ีจะ
ไปถึงช่องเปิดแลว้ร่วงลงไปดว้ยควำมเร็วพอท่ีจะไหลต่อข้ึนไปในควำมสูงถึง 10 เมตรบนผนงัด่ิง 60 องศำ  

   

 แมทเรซเซอร ์(Mat Racer) 

มำแข่งกบัเพ่ือน ๆ หรือครอบครัวของคุณกบัแมทเรซเซอร์ ไดสู้งสุดถึง 4 คน ดว้ยกำรหันหนำ้ลงมำกบัแผน่
รองดว้ยควำมเร็วสูง  

   

  



 

 

 เซอรเ์พนไทน์และสไปรลั (Serpentine & Spiral) 

เซอร์เพนไทน์และสไปรลัเหมาะส าหรบัการอุ่นเครื่องก่อนจะไปเล่นเครื่องเล่นอื่นๆ ของสวนน ้ารา
มายณะ สไลเดอร์จะมีสว่นปิดคร่ึงหนึ่ง และเปิดอีกคร่ึงหนึ่ง ผู้ เลน่จะเปียกปอนผ่ำนม่ำนน ำ้ แล้วสไลด์ลงอย่ำง
นุม่นวล 

   

 ริเวอรส์ไลด ์(River Slide) 

อกีหนึ่งสไลเดอรท์ีคุ่ณตอ้งลองเล่นกบัรเิวอรส์ไลด ์ผ่านโคง้หนึ่งรอบก่อนจะสไลดต์วัลงไปทีเ่ลซีเ่วฟวีร่เิวอรข์อง

เรำพร้อมผอ่นคลำยไปกบัทำงน ำ้วน ชมกำรตกแตง่สไตล์เมืองโบรำณ ต้นไม้ น ำ้ตก และน ำ้พ ุ

   

 

 

 



 

 

โซนส าหรบัเดก็ 

โซนพิเศษเฉพำะส ำหรับเด็กๆถึง 2 โซน ซ่ึงไดรั้บกำรออกแบบมำสร้ำงควำมสนุกสนำนส ำหรับเด็ก สนุกได้
ทั้งวนัไม่มีเบ่ือ ภำยใตก้ำรดูแลอยำ่งมืออำชีพและมำตรฐำนควำมปลอดภยัสูงสุด 

 อควาเพลย ์(Aqua Play)  

เป็นกำรรวมเคร่ืองเล่นต่ำง ๆหลำยชนิดเขำ้ดว้ย กนั เช่น สไลเดอร์ ประตูน ้ ำ ขอ้เหวี่ยง ปืนใหญ่น ้ ำ ตำข่ำย 
อุปกรณ์พ่นละอองน ้ ำซ่ึงสำมำรถบงัคบัไดท้ ำให้ผูเ้ล่นสำมำรถเล่นโตต้อบกนัได ้ดำ้นบนสุดจะมีถงัใส่น ้ ำขนำด
ยกัษรู์ปหนุมำนท่ีจะถูกเติมน ้ ำจนเตม็แลว้เทหกลงมำใส่ผูเ้ล่นเร่ือยๆ ดว้ยสญัญำณกระด่ิง โดยในโซนน้ีเรำจะมีสไล
เดอร์ทั้งหมด 9 ชนิดดว้ยกนั 

   

 อควาสแปลช (Aqua Splash)  

สวนน ้ ำคือโลกอนัแสนสนุกของเด็กๆ อควำสแปลชออกแบบให้มีสไลเดอร์พิเศษส ำหรับเด็กเล็ก  พร้อมมี
กิจกรรมของเคร่ืองพ่นละอองน ้ ำท่ีเด็กๆ สำมำรถควบคุมและเล่นไดท้ั้งแบบละอองน ้ ำและแบบน ้ ำตก มัน่ใจใน
ควำมปลอดภยัของเด็กๆไดแ้น่นอน 

   



 

 

กจิกรรมต่ำงๆ 

สวนน ้ ำรำมำยณะมีพนกังำนกวำ่ 350 คน ประกอบดว้ยไลฟ์กำร์ดกวำ่ 100 คน ท่ีจะคอยช่วยเหลือ ดูแล เพื่อ
ควำมปลอดภยัของคุณตลอดทั้งวนั 

 ดบัเบ้ิลเวฟพลู (Double Wave Pool) 

ดบัเบ้ิลเวฟพูลของสวนน ้ ำ รำมำยณะ อยูบ่นหำดจ ำลองท่ีมีควำมยำวถึง 140 เมตร (เป็นพ้ืนทรำยลำ้ง) มีคล่ืน
น ้ ำสองระบบซ่ึงจะใหป้ระสบกำรณ์แก่ผูเ้ล่นท่ีแตกต่ำงกนัสองแบบ ดำ้นหน่ึงของสระจะเป็นคล่ืนแบบคล่ืนน่ิงข้ึน
ลง หวัคล่ืนรูปเพชร ผูเ้ล่นจะไดล้อยข้ึนลงไปตำมจงัหวะคล่ืนท่ีสูงกวำ่ 1.5 เมตร ส่วนอีกดำ้นหน่ึงของสระจะเป็น
คล่ืนแบบมว้นเช่นเดียวกบัคล่ืนในมหำสมุทร ในฝ่ังน้ีสำมำรถลอยอยูใ่นห่วงยำงได ้พ้ืนท่ีสระน ้ ำมีขนำดใหญ่กวำ่ 
4,500 ตำรำงเมตรสำมำรถรองรับผูเ้ล่นไดม้ำกกวำ่ 800 คน  

   

 เลซ่ีเวฟว่ีริเวอร ์(Lazy Wavy River 

เลซ่ี เวฟวี ่ริเวอร์ คือสำยล ำธำรท่ียำวต่อเน่ืองกวำ่ 600 เมตร ใชเ้วลำประมำณ 15 - 20 นำทีในกำรลอยวนจน
ครบรอบ ผูเ้ล่นสำมำรถเอนหลงัผอ่นคลำยไปกบัครอบครัวและเพ่ือนๆในขณะท่ีล่องลอยเร่ือยไปตำมล ำธำร ผ่ำน 
ม่ำนน ้ ำตก น ำ้พ ุพร้อมชมบรรยำกำศแห่งมนตเ์สน่ห์ของเมืองโบรำณ สำมำรถใชไ้ดท้ั้งห่วงยำงแบบเด่ียวและแบบ
คู่  
   

 

 

 

 

 



 

 

 รีแลก็ซพ์ลู (Relax Pool) 

ประกอบดว้ยสระน ้ ำจำกซุซ่ีขนำดใหญ่ 560 ตำรำงเมตร ท่ีใหค้วำมสบำยและผอ่นคลำย และบำร์เคร่ืองด่ืมในน ้ ำท่ี
มีบริกำรทั้งคอกเทลและเคร่ืองด่ืมท่ีไม่มีแอลกอฮอลส์ ำหรับเด็ก 

   

 สระน ้าส าหรบักิจกรรม (Activity Pool) 

สระน ้ ำส ำหรับกิจกรรมสนุกๆ ในน ้ ำรูปแบบต่ำงๆ ใหญ่กว่ำสระโอลิมปิกด้วยขนำด 780 ตำรำงเมตร 
นกัท่องเท่ียวสำมำรถเขำ้ร่วมกิจกรรมสนุกๆกบัเรำได ้เช่น วอลเล่ยบ์อลน ้ ำ, โปโลน ้ ำ, กีฬำทำงน ้ ำต่ำงๆ  

 

   

 

 ทางเดินริมแม่น ้า  

เสน้ทำงเดินเล่นชมควำมสวยงำมของธรรมชำติและทิวทศัน์ในบรรยำกำศริมแม่น ้ ำ  



 

 

   

 ตลาดน ้า  

ส ำผสัประสบกำรณ์ชมตลำดน ้ ำแบบไทยๆ มำลองชิมอำหำรอร่อยๆมำกมำย เช่น ก๋วยเตี๋ยวเรือ น ้ำผลไม ้
และน ้ ำสมุนไพรไทย 

 

 

 

 

 

 



 

 

 เกาะกลางน ้า (Lake Island) 

ชมธรรมชำติท่ีสวยงำมบนเกำะกลำงทะเลสำบท่ีสรรสรรค์ไวด้ว้ยส่ิงปลูกสร้ำงและรูปสลกัโบรำณท่ีสวยงำม 

รวมถึงสวนผลไมแ้ละสมุนไพร 

 

 

 เขาวงกต 

เขำวงกตตน้ไมรู้ปตวั R (โลโกเ้ของเรำ) ส ำหรับเด็กๆ วิง่เล่นกันไดอ้ยำ่งไม่ตอ้งกงัวล ดว้ยขนำดและส่วนสูง
ท่ีผูใ้หญ่สำมำรถมองเห็นไดจ้ำกภำยนอก  
   

 

 

 

 

 



 

 

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวก 

ส่ิงอ ำนวยควำมสะดวกของเรำถูกออกแบบเพ่ือบริกำรคุณโดยเฉพำะ คุณสำมำรถพกัผอ่นแบบส่วนตวัในคำ
บำน่ำ ฝำกของใชส่้วนตวัไวท่ี้ลอ็คเกอร์ เช่ำผำ้เช็ดตวั เพลิดเพลินไปกบัร้ำนอำหำรและบำร์ ร้ำนจ ำหน่ำยสินคำ้ 
ผอ่นคลำยไปกบักำรนวดแสนสบำยท่ีใหบ้ริกำรโดยหมอนวดมืออำชีพ ฟรีไวไฟบริกำรครอบคลุมทัว่บริเวณของ
สวนน ้ ำรำมำยณะ 

 คำบำน่ำ (Cabanas) 

ถึงชว่งเวลำแหง่กำรผอ่นคลำย พกัผอ่นแบบสบำย ๆ อำ่นหนงัสอืเลม่โปรด แชทกบัคนรู้ใจ และโพสต์
ควำมทรงจ ำสดุแสนพิเศษบนโลกโซเชียล เพียงคณุเช่ำคำบำนำ่ของเรำทีเ่คำน์เตอร์ขำยบตัร คณุก็สำมำรถดื่มด ำ่
ไปกบัช่วงเวลำแหง่กำรผอ่นคลำยแบบสว่นตวัได้ไมล่มืเลอืน คณุสำมำรถเลอืกขนำดของคำบำนำ่ได้ตำม
รำยละเอียดดงันี ้

ข้อมลูและรำคำ (เช่ำแบบเต็มวนั) 

คำบำนำ่ 2-4 คน     *700 บำท 

คำบำนำ่ 4-8 คน     *1,200 บำท 

คำบำนำ่ 8-12 คน   *1,900 บำท 

 ลอ็กเกอร์ (Lockers) 

เพื่อควำมสะดวกสบำยและควำมปลอดภยัในทรัพย์สินของคณุ เรำได้จัดเตรียมห้องล็อคเกอร์ขนำด
ใหญ่ไว้อยำ่งเพียงพอเพื่อให้บริกำรโดยคณุสำมำรถใช้ริสแบนด์ของคณุเปิด-ปิดตู้ล็อคเกอร์ของคณุได้ตลอดเวลำ
ตำมควำมต้องกำร 

ข้อมลูแลรำคำ (เช่ำแบบเต็มวนั) 

ลอ็กเกอร์ขนำดเลก็     *120 บำท 

ลอ็กเกอร์ขนำดใหญ่   *190 บำท 

 ผ้าเช็ดตวั (Towel Rental) 

เรำเตรียมผ้ำเช็ดตวัที่สะอำดและถูกสุขอนำมัยทุกวนัส ำหรับเช่ำ  โดยมีค่ำเช่ำเพียง 99 บำท ซึ่งคุณ
สำมำรถเช่ำผ้ำเช็ดตวัได้ที่จุดเช่ำผ้ำเช็ดตวัที่ตัง้อยู่ในบริเวณหน้ำทำงเข้ำห้องล็อคเกอร์  และห้องเปลี่ยนเสือ้ผ้ำที่
ถดัจำกทำงเข้ำสวนน ำ้ คณุสำมำรถใช้บริกำรผ้ำเช็ดตวัได้ตลอดทัง้วนัในสวนน ำ้ของเรำและคืนก่อนกลบัออกไป 

 

 



 

 

 อาหารและเคร่ืองด่ืม (Food & Beverage) 

เพลิดเพลินกับอำหำรหลำกหลำยเมนจูำกทัว่โลกท่ำมกลำงบรรยำกำศทิวทศัน์ที่สวยงำมช่วยให้คณุ
ผ่อนคลำยได้ที่ร้ำนอำหำรและบำร์ของเรำ เรำได้คดัสรรอำหำรกว่ำ 120 เมนจูำกทัว่โลก รวมถึงอำหำรไทย ด้วย
คณุภำพสงูสดุและในรำคำที่สมเหตสุมผล รวมไปถึงกำรบริกำรเสิร์ฟถึงโต๊ะหรือคำบำน่ำสว่นตวัของคณุ ไม่ต้อง
เป็นกงัวลในกำรพกเงินสดติดตวั โดยคณุสำมำรถเติมเงินและจ่ำยผำ่นริสแบนด์ได้ตำมที่คณุต้องกำร 

 ร้านจ าหน่ายสินค้า (The Shop) 

ชอปปิง้ไปกบัหลำกหลำยสนิค้ำที่เรำได้เตรียมไว้ให้คณุ ไมว่ำ่จะเป็น ชดุอำบน ำ้ ครีมกนัแดด หมวด เสือ้ 
รองเท้ำแตะ ผ้ำเช็ดตวั กระเป๋ำ ของเล่นเด็ก ขนม เคร่ืองดื่ม และอื่นๆอีกมำกมำย เรำได้เตรียมไว้ให้บริกำรที่
ร้ำนค้ำของเรำ รวมถึงขอรับเงินจ ำนวนที่เหลือจำกกำรเติมเงินในสำยรัดข้อมือของคณุได้ที่ร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ
ของเรำ 

 นวดแผนไทย และสปา (Massage & Spa) 

หลงัจำกทีค่ณุได้สนกุสดุเหวี่ยงไปกบักิจกรรมตำ่ง ๆ ที่สวนน ำ้แล้ว ไมม่ีอะไรจะดีไปกวำ่กำรผอ่นคลำย
และฟืน้ฟรู่ำงกำยกบักำรนวดแผนโบรำณขนำดแท้ เพลดิเพลนิและผอ่นคลำยไปกบัสปำที่ให้บริกำร โดยทีมงำนท่ี
ถกูอบรมและฝึกฝนมำอยำ่งมืออำชีพ กบัรำคำสดุคุ้ม 

 บริการทางการแพทย์ (Medical)  

สวนน ำ้รำมำยณะมีนำงพยำบำลวิชำชีพ 2 คน พร้อมทัง้อุปกรณ์ทำงกำรแพทย์ที่ทนัสมยัครบครันไว้
คอยให้ควำมดแูลสขุภำพของคณุที่ศนูย์กำรแพทย์ของเรำ 

 ห้องรับรองวไีอพ ี(VIP Lounge) 
คณุไมต้่องเสยีเวลำตอ่คิวซือ้บตัรอีกตอ่ไป เข้ำมำนัง่รอในห้องแอร์เย็นๆ รับเคร่ืองดื่มเย็นๆสดช่ืน และใช้

ห้องน ำ้ส่วนตวัได้ที่ห้องรองรับวีไอพีของเรำ ง่ำย ๆ เพียงเช่ำคำบำน่ำ และอพัเกรดเป็นวีไอพี คุณจะได้รับสิทธ์ิ
พิเศษไมต้่องรอคิวซือ้บตัร แตส่ำมำรถมำนัง่รอในห้องรับรองวีไอพีได้เลย โดยเรำจะบริกำรน ำบตัรมำให้ถึงในห้อง
รับรองปรับอำกำศ สำมำรถใช้ห้องอำบน ำ้และห้องน ำ้สว่นตวั ใช้บริกำรล็อคเกอร์ และผ้ำเช็ดตวั นอกจำกนัน้เรำ
ยงัเตรียมเคร่ืองดื่มฟรีเย็นฉ ่ำแช่ถังน ำ้แข็งไว้ให้ที่วีไอพีคำบำน่ำส่วนตวัของคุณ มีพดัลมติดตัง้ และ ปลัก๊ไฟไว้
บริกำรส ำหรับคณุอีกด้วย 

 บริกำรไวไฟ (WI-FI) 
เรำติดตัง้สญัญำณอินเตอร์เน็ตไร้สำยทัว่บริเวณของสวนน ำ้ และพิเศษส ำหรับสมำชิก ใช้บริกำรได้ฟรี

ตลอดทัง้วนั คณุจะไมพ่ลำดในกำรติตตอ่กบัเพื่อน หรืออพัเดตไลฟ์สไตล์บนโลกโซเชียลของทกุจดุสวนน ำ้  
 



 

 

เวลำเปิด-ปิด 

สวนน ำ้รำมำยณะเปิดทกุวนัตัง้แตเ่วลำ 10:00 ถึง 18:00 

*ภำยใต้เง่ือนไขสภำพอำกำศปกติ 
 

ตดิต่อเรำ 
 

RWP CO., LTD. สวนน ำ้รำมำยณะ 

ที่อยู่  เลขที่ 9 หมู ่7, ถนนนำจอมเทียน อ.สตัหีบ จ.ชลบรีุ 

20250  

โทรศัพท์  +66(0)3300 5929 

แฟกซ์ +66 (0) 3300 5939 

แผนที่ ข้อมูล และข่ำวสำร www.RamaYanaWaterPark.com 
www.facebook.com/RamaYanaWaterParkThailand 

http://www.ramayanawaterpark.com/
http://www.facebook.com/RamaYanaWaterParkThailand



