
สวนน ำ้ระดบัโลกทีใ่หญ่ทีสุ่ดในเอเชียตะวนัออกเฉียใใต 



สวนน ำ้รำมำยณะ มุ่งมั่นพัฒนำกำรบริกำร

ให้เป็น “สวนน ำ้ระดับโลกท่ีใหญ่ท่ีสุดใน

ประเทศไทย” ซึ่งมีพร้อมทัง้ควำมสนกุสนำน 

และควำมปลอดภัยระดับสำกลในรำคำที่

เหมำะสมส ำหรับทกุเพศ ทกุวยั

พันธกิจ



สวนน ำ้รำมำยณะเป็นสวนน ำ้ที่ใหญ่ที่สดุใน

ประเทศไทย ด้วยพืน้ท่ีกว่ำ 100 ไร่ เทียบได้

กบัสนำมเทนนิส 700 คอร์ท

ท่ำมกลำงธรรมชำติของภูเขำ ถัดจำกเขำชี

จรรย์ และไร่องุ่นซิลเวอร์เลค เพียง 20 นำที

จำกพทัยำ

สถานที่ตัง้



แนวกำรตกแต่งของเรำได้รับแรงบนัดำลใจ

จำกวรรณคดีของประเทศอินเดีย  เร่ือง 

“รำมเกียรต์ิ” ซึ่งมีอำยกุว่ำ 2,400 ปี บอก

เลำ่เร่ืองรำวเก่ียวกบั พระรำม และทศกณัฐ์ 

ในศึกชิงนำงสีดำ รวมถึง หนมุำน ตวัละคร

เอกที่ทกุคนช่ืนชอบ เรำจะได้ตื่นเต้นไปกับ

กำรผจญภัย เวทมนต์ และควำมรัก ไป

พร้อม ๆ กนัด้วยกำรตกแต่งของเรำ คณุจะ

ได้รับประสบกำรณ์ที่ไม่มีวนัลืมท่ีน่ี!

ธีมการตกแต่ง



คณุมั่นใจได้เลยว่ำเรำใส่ใจเร่ืองควำม
ปลอดภัยเป็นอันดับแรกเสมอ ด้วย
เคร่ืองเล่นท่ีได้รับกำรออกแบบ และ
ผลิตในคุณภำพสูงสุดโดยบริษัท ไวท์
วอร์เตอร์เวสท์จำกประเทศแคนำดำ 
บริษัทผลิตเคร่ืองเล่นระดับโลก อีกทัง้
ไลฟ์กำร์ดกว่ำ 100 คนซึ่งผ่ำนกำร
รับรองจำกบริษัท สตำร์ฟิช อควำติก 
สหรัฐอเมริกำ ท่ีจะคอยดแูลด้ำนควำม
ปลอดภัยของคุณทุกจุดในสวนน ำ้
รวมถึงระบบกรองน ำ้คุณภำพสูงของ
เรำเองด้วยเงินลงทนุกว่ำ 65 ล้ำนบำท
เพ่ือกำรันตีว่ำน ำ้ที่เรำใช้ทัง้หมดภำยใน
สวนน ำ้มีคณุภำพระดบัเดียว กบัน ำ้ด่ืม

มาตรฐานความปลอดภัย



พบกบัประสบกำรณ์ที่คณุจะไม่สำมำรถหำ
ได้ท่ีไหนในโลก กับไพธอนและอควำคอน
ดำเคร่ืองเล่นหนึ่งเดียวในโลกของเรำที่จะ
ท ำให้อะดรีนำลีนของคณุพลุง่พลำ่น

ดูเอลลิ่งอควำโคสเตอร์ หนึ่งในสำมสไล
เดอร์ท่ียำวท่ีสดุในโลกด้วยขนำดควำมยำว
กว่ ำ  2 3 0  เ มต ร  อี กสอง เค ร่ื อ งอยู่ ที่
สหรัฐอเมริกำ อีกเคร่ืองหนึ่งอยู่ที่สวนน ำ้รำ
มำยณะของเรำน่ีเอง

และอีกกว่ำ 21 สไลเดอร์ระดับพรีเมี่ยมท่ี
สวนน ำ้รำมำยณะ สวนน ำ้ระดบัโลกที่ใหญ่
ที่สดุในประเทศไทย

สไลเดอร์



สวนน ำ้รำมำยณะมีโซนส ำหรับเด็กขนำด
ใหญ่ ท่ีออกแบบมำในรูปแบบของรำ
มำยณะโดยเฉพำะ 2 โซน พบกับหนึ่งใน
เรนฟอร์เทรสที่ใหญ่ที่สุดในโลก ทัง้สนุก
และปลอดภยัส ำหรับเดก็ทกุวยั

โซนส าหรับเดก็



สวนน ำ้รำมำยณะไม่ได้มีเพียงแต่สไลเดอร์เท่ำนัน้ แต่เรำยงัมีกิจกรรมท่ีน่ำสนใจอีกมำกมำยทัง้กิจกรรมทัว่ไป

และกิจกรรมทำงน ำ้ ซึง่รับประกนัได้เลยวำ่คณุจะเพลดิเพลนิได้ทัง้วนั 

กจิกรรมอื่นๆ 



กิจกรรมทางน า้

• เลซี่เวฟว่ีริเวอร์ที่ยำวที่สดุในประเทศไทย

• รีแล๊กพูล และพูลบำร์ ให้คุณแช่จำกุซซี่ 

และจิบเคร่ืองด่ืมเย็น ๆ 

• ดบัเบิล้เวฟพลู ชำยหำดจ ำลองขนำดยักษ์

ที่มีคลื่นแตกตำ่งกนั 2 ด้ำน

• แอคทิวิตีพ้ลูท่ีมีขนำดใหญ่กว่ำสระว่ำยน ำ้

โอลิมปิก



• ทำงเดินริมน ำ้ที่คุณจะได้ดื่ มด ่ำกับ

ธรรมชำติ

• เขำวงกตรูปตวั R

• ชิมก๋วยเตี๋ยวเรือรสเด็ด โรตี น ำ้ผลไม้

และสมนุไพรที่ตลำดน ำ้

• เกำะกลำงน ำ้

กิจกรรมทั่วไป



สิ่งอ านวยความสะดวก

• เก็บของมีค่ำของคุณที่ล็อกเกอร์ของเรำ

ง่ำย ๆ ด้วยระบบสแกนริสแบนด์ 

• พักผ่อนที่คำบำน่ำส่วนตัวพร้อมบริกำร

เสิร์ฟอำหำรถงึท่ี ฟรีไวไฟ

• ร้ำนจ ำหน่ำยสินค้ำ

• ผ่ อนคลำยกับกำ รนวดแผน โบ รำณ 

และสปำ



เดอะเลคเรสเตอรอง ของเรำมีบริกำรอำหำร
นำนำชำติมำกกว่ำ 120 เมนูส ำหรับทุกคน 
เมนสู ำหรับเดก็ ๆ ท่ีคิดส์เรสเตอรอง

หรือคณุสำมำรถเลือกขึน้ไปใช้บริกำรรูฟบำร์ 
เพ่ือชมวิวทิวทัศน์พร้อมรับประทำนอำหำร 
และดื่มเคร่ืองดื่ม ท่ีชัน้บนของเดอะเลค
เรสเตอรอง

อาหารและเคร่ืองดื่ม



งานเลีย้งส่วนตวั

หำกคุณก ำลังมองสถำนที่จัดงำนส ำหรับ

วันพิเศษของคุณ สวนน ำ้รำมำยณะมี

บริกำรพร้อมไม่ว่ำจะเป็นกำรตกแต่งคำบำ

น่ำ เค้กวนัเกิด พนักงำนที่จะคอยดูแลคุณ

แบบ VIP อำหำรและเคร่ืองด่ืม 

คุณสำมำรถออกแบบงำนเลีย้งส่วนตัวได้

ตำมท่ีคณุต้องกำรได้เลยท่ีน่ี!



พร้อมหรือยังที่จะจัดงำนเลีย้ง ปำร์ตี ้อีเว้นท์ 

ที่สุดยอดส ำหรับบริษัทของคุณ สวนน ำ้รำ

มำยณะสำมำรถรองรับคนได้สงูสดุถึง 7,500

คน พร้อมเวทีขนำดยักษ์กลำงดบัเบิล้เวฟพูล

ที่ใหญ่ที่สดุในประเทศไทย บรรกำศที่สวยงำม

รำยล้อมไปด้วยภเูขำ และทะเลสำบ 

พนักงำนของคุณจะได้รับประสบกำรณ์ที่จะ

ไมม่ีวนัลืม!

งานอีเว้นท์ส าหรับบริษัท



ทีมงำนของเรำพร้อมจัดงำนในแบบที่คุณ

ต้องกำร ไม่ว่ำจะเป็น สมัมนำ อบรม หรือ

กิจกรรมเสริมสร้ำงควำมเป็นทีม ด้วย

รูปแบบที่ไม่เหมือนใคร 

เ พ่ือเส ริมสร้ำงควำมสำมัคคีและกำร

ท ำงำนร่วมกันของพนักงำนของคุณให้มี

ประสิทธิภำพมำกขึน้!

สัมมนา หลักสูตรอบรม 
Team Building



บริกำรฝึกสอน และอบรมส ำหรับกำรปฐม

พยำบำลเบือ้งต้น กำรช่วยเหลือผู้ ท่ีก ำลงัจมน ำ้

แบบถูกต้อง โดยไลฟ์กำร์ดท่ีมีประสบกำรณ์ซึ่ง

ได้รับใบรับรองจำกบริษัท สตำร์ฟิช อควำติก 

ประเทศสหรัฐอเมริกำ ผู้ ท่ีผ่ำนหลกัสตูรจะได้รับ

ประกำศนียบตัรโปรแกรมมินิไลฟ์กำร์ดโดยกำร

ฝึกสอบดงักล่ำวเหมำะส ำหรับผู้ ท่ีอำยุ 7 - 17 ปี 

คณุจะไมต้่องห่วงเวลำลกู หรือหลำนของคณุไป

เลน่น ำ้อีกต่อไป

โปรแกรมมินิไลฟ์การ์ด


