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สวนสตัวเ์ปิด ซาฟาร ีปารค์ แอนด ์รสีอรท์ จ.กาญจนบรุ ี

เปิดบรกิาร: ทกุวนั 

ต ัง้แต ่เวลา 09.00 น. - 17.00 น. 

ทางสวนสัตวเ์ปิดซาฟาร ีปารค์ฯ ไดเ้ปิดด าเนนิการเป็นศูนยอ์นุรักษ์และขยายพันธุส์ัตวน์านาชนดิ รูส้กึยนิดแีละ

เป็นเกยีรตอิยา่งยิง่ทีท่า่นไดใ้หค้วามสนใจ และสนใจเลอืกใชบ้รกิารของเรา สถานทีข่องเรามพีืน้ทีก่วา้งขวาง รม่รืน่ อกีทัง้

ยังเป็นแหล่งเรยีนรูพ้ันธุ์ไมน้านาชนดิท่านจะไดส้นุกสนานเพลดิเพลนิไปกับการเทีย่วชมสวนสัตวเ์ปิด สามารถสัมผัสกับ

สตัวน์านาชนดิอยา่งใกลช้ดิ สามารถกอดคอยรีาฟถ่ายรูปได ้แบบทีท่่านไมเ่คยสัมผัสทีไ่หนมากอ่น และตืน่ตาไปกับการ

แสดงโชวต์า่งๆ ทัง้โชวช์า้ง โชวจ์ระเข ้กจิกรรมทัง้หมดนีท้า่นสามารถพบไดท้ีส่วนสตัวฯ์ ของเราเพยีงแหง่เดยีว 

ตารางการแสดงโชว ์สวนสตัว ์ซาฟาร ีปารค์ แอนด ์รสีอรท์ 

จันทร ์– ศกุร ์ เสาร ์– อาทติย ์– วันหยดุนักขตัฤกษ์ 

เวลา รายการโชว ์ เวลา รายการโชว ์

10.00 น. โชวช์า้ง 10.00 น. โชวช์า้ง 

11.00 น. โชวจ์ระเข ้ 11.00 น. โชวจ์ระเข ้

13.00 น. โชวช์า้ง 11.30 น. โชวช์า้ง 

14.00 น. โชวจ์ระเข ้ 13.30 น. โชวจ์ระเข ้

14.30 น. โชวช์า้ง 14.00 น. โชวช์า้ง 

15.30 น. โชวจ์ระเข ้ 15.00 น. โชวจ์ระเข ้

  15.30 น. โชวช์า้ง 

  14.30 น. โชวจ์ระเข ้
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SAFARI PARK OPEN ZOO & CAMP BOPHLOI KANCHANABURI 

Open daily 

09.00 am. - 05.00 pm. 

 

It is a nature theme park, a tourism attraction, and is the most important animal breeding centre in 

Kanchanaburi. You can see a wide variety of animals for example, camels, tigers, lions, bears, elephants, 

deers, zebras, llamas, ostrichs, flamingos ,giraffes etc. 

At the zoo you’ll get really close to a wide variety of animals. At the zoo they say “The only one site in the 

world”, where most notably with the giraffes you can clasp affectionately around the neck .The up-close-

and-personal encounters with the giraffes, as well as with the equally friendly zebras, make for great 

photos. 

After you‘ve enjoyed feeding the animals, You can walk to see the animal show, highlighting the 

intelligence of our elephants, and crocodiles. As a tourist you can feel the atmosphere of excitement. In 

addition, we provide  places  to give you excellent photo opportunities, as well as getting “up close and 

personal” with several animals for example, to sit on the elephant swing, to lie down and to hug a Bengal 

Tiger, to feed milk to a  with young leopard – lion, and to feed the Macaw. We guarantee that travelling at 

Safari Park Open Zoo, you will surely impressed 

Show Schedule 

Monday - Friday Saturday - Sunday - public holiday 

Time Show Time Show 

10.00 hrs. Elephant Show 10.00 hrs. Elephant Show 

11.00 hrs. Crocodiles wresting 

Show 

11.00 hrs. Crocodiles wresting 

Show 

13.00 hrs. Elephant Show 11.30 hrs. Elephant Show 

14.00 hrs. Crocodiles wresting 

Show 

13.30 hrs. Crocodiles wresting 

Show 

14.30 hrs. Elephant Show 14.00 hrs. Elephant Show 

15.30 hrs. Crocodiles wresting 

Show 

15.00 hrs. Crocodiles wresting 

Show 

  15.30 hrs. Elephant Show 

  14.30 hrs. Crocodiles wresting 

Show 

 


