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ใช�สแกนเพ�่อผ�านประตูเข�า - ออกสวนน้ำ

ใช�สแกนเพ�่อเช�าและใช�บร�การล็อกเกอร�

เติมเง�นในสายรัดข�อมือเพ�่อใช�แทนเง�นสดในการซื้ออาหารและ
เคร�่องดื่มตลอดจนส�นค�าการซื้อส�นค�าต�างๆภายในสวนน้ำ 

ใช�สแกน RFID เพ�่อถ�ายรูปตามโซนเคร�่องเล�นต�างๆ หร�อกับ
เจ�าหน�าที่ประจำจ�ดถ�ายรูป



กิจกรรมวัดใจเดินบนเส�นเชือกกับระดับความสูงจากพ�้นดินกว�า 113 เมตร ท�าทายให�ทุกคน
ที่รักการผจญภัยไต�วัดใจข�้นสู�จ�ดที่สูงที่สุดของโรพส�คอร�ส

กิจกรรมผจญภัยป�นป�ายบนหน�าผาจำลองที่สูงกว�า 13 เมตร เพ�่อทดสอบความแข็งแกร�งและ
ท�าทายความสูง มั่นใจด�วยอุปกรณ�และความปลอดภัย มาตรฐานระดับโลก



 เซิร�ฟโซนกับเซิร�ฟบอร�ดสุดมันเหนือผิวน้ำ 
ลานโต�คล�่นจำลองแห�งแรกในหัวหิน สามารถเซิร�ฟเดี่ยว
หร�อท�าทายความสนุกแบบเซิร�ฟคู�พร�อมๆ กัน 2 เลน



อะบิส สไลต�เดอร�ขนาดใหญ�ที่สุดในโลกและหนึ่งเดียวในประเทศไทย ที่กวาดรางวัลระดับโลก
มามากมายด�วยความสูง 28 เมตร ทิ�งดิ�งลงอุโมงยักษ�ด�วยความเร็วกว�า 45 กม./ ชม. 
ที่สุดของสไลเดอร�ที่คุณไม�ควรพลาด !

บูมเมอร�แรงโก� สไลเดอร�ที่มีความยาวกว�า 179 เมตรด�วยความเร็ว 45 กม./ ชม. 
ก�อนจะเหว�่ยงข�้นสูงสุดกว�า 20 เมตร ในองศาเกือบตั้งฉากกับพ�้นก�อนจะดิ�ง
สู�พ�้นน้ำเบื้องล�าง

abyss & boomerango



วานา นาวาฟอลล� ภูเขาน้ำตกจำลองที่สูงที่สุดในเอเชียด�วยความสูงจรดฟ�ากว�า 
31 เมตร ตื่นตาตื่นใจพร�อมกับสร�างความสดใสให�กับสวนน้ำและยังมีถ้ำใต�น้ำตก
ที่เชื่อมคุณสู�การพักผ�อนสุดชิลล�ร�มหาดทรายที่โคโคนัทบีช

วานา เคฟ คาเฟ� คาเฟ�สุดคูลที่เป�นอีกหนึ่งจ�ดเช็คอินที่สวนน้ำวานานาวา สามารถ
มานั่งพักหลังจากสนุกไปกับเคร�่องเล�นภายในสวนน้ำ ท�ามกลางบรรยากาศที่ร�มร�่นสบายๆ 
ในแบบชิลๆ ที่คุณจะได�นั่งรับลมและฟ�งเส�ยงน้ำตกจากวานา นาวาฟอลล� ที่จะทำให�คุณรู�ส�ก
สดชื่นและผ�อนคลายได�ตลอดทั้งวัน อีกทั้งยังมีอาหาร เคร�่องดื่มอีกมากมายไว�ให�บร�การ
และพ�เศษสุดกับเคร�่องดื่มสุดชิคจากบาร�คาดี้ที่คุณต�องมาลอง และใครไม�มาถือว�าพลาด



“อควาลูป” สไลด�แห�งแรกของประเทศไทยที่จะพาคุณสไลด�
เหว�่ยงหมุน 360 องศา ท�าทายแรงโน�มถ�วงของโลก ตื่นเต�น
แทบล�มหายใจเมื่อพ�้นเป�ดสไลด�ดิ�ง เหว�่ยงหมุน 360 องศา
ด�วยความเร็วสูงสุดมากกว�า 60 กม./ชม. สู�พ�้นเบื้องล�าง

“ฟร�ฟอล” หากคุณใจถึง ใจเด็กและเด็ดมาก ห�ามพลาด! 
สไลด�ดิ�งด�วยความเร็วสูงกับ “ฟร�ฟอล” สไลด�ที่กระตุ�นต�อม
อะดร�นาล�นได�สูงสุด ดิ�งสู�พ�้นด�วยความเร็วมากกว�า 60 กม./ชม.



อินเนอร�ทูป สไลด�สำหรับทุกครอบครัว ที่จะพาคุณและ
คู�หูบนห�วงยางคู�สไลด�ไหลตีโค�งวนลงสู�พ�้นน้ำเบื้องล�าง
เร�ยกความตื่นเต�นเส�ยวว�าบด�วยความเร็ว 25 กม./ชม.

แรทเลอร� เคร�่องเล�นสำหรับผู�ที่ชอบการสไลด�ไหลตามท�อ
จากความสูงกว�า 13 เมตรด�วยความเร็วมากกว�า 25 กม./ชม.
พร�อมแวะเหว�่ยงสูงเส�ยวว�าบไปมาในโพรงยักษ�กระตุ�นความตื่นเต�น
ถึงข�ดสุดก�อนลงสู�พ�้นน้ำเบื้องล�างพร�อมกับผองเพ�่อนและครอบครัว

inner-tube
& rattler



มาสเตอร�บลาสเตอร� จะพาคุณสไลด�ดิ�ง ข�้นลง ลดเล�้ยวไปตามแรงเคล�่อนที่ของ

ตัวคุณและผองเพ�่อนด�วยความเร็ว 45 กม./ ชม. ให�ทุกคนได�สนุกตื่นเต�นกัน

ตั้งแต�ต�นจนสุดปลายทาง

ซุปเปอร�โบวล� ผู�ที่ชื่นชอบการสไลด�บนห�วงยางพร�อมคู�หู ห�ามพลาด! ซุปเปอร�โบวล�
สไลด�ที่ทำให�คุณหัวใจเต�นแรงเมื่อสไลด�ดิ�ง ไต�ขอบไหลวนลงสู�ชามยักษ�สู�สระน้ำ
เบื้องล�างด�วยความเร็ว 18-50 กม./ชม.



เคร�่องเล�นแห�งแรกของประเทศไทยที่จะเป�ดประสบการณ�ความสนุก ท�าทายให�คุณ
สามารถตอบโต�กับผู�เล�นคนอื่นได� สนุกพร�อมกันได�ทุกเพศทุกวัย โดยคุณสามารถ
เพ��มระดับการผจญภัยได�ด�วยตัวเอง ทดสอบทักษะการทรงตัวบนเส�นทางแห�ง
การผจญภัย ท�าทายด�วยส��งกีดขวาง และป�นฉีดน้ำที่ยิงโต�ตอบกับผู�เล�นฝ�ายตรงข�าม
เพ�่อความสนุกตื่นเต�นเร�าใจ ให�เกมของคุณสนุกและมันส�ยิ�งข�้น



rainfortress
& kiddie cove

เรนฟอร�เทรส™ ศูนย�รวมความสนุกของเด็กๆ ที่รวม 7 สไลด�เข�าไว�ด�วยกันในเคร�่องเล�น
เดียวและเด็กๆ จะตื่นเต�นเมื่อเส�ยงระฆังดังข�้นเตร�ยมกรูกันเข�าสู�ใจกลางเคร�่องเล�นรอ
ถังน้ำยักษ�เทน้ำสาดลงมาเร�ยกเส�ยงหัวเราะ และรอยยิ�มจากเด็กๆ ได�เป�นอย�างดี

คิดดี้โคฟ สระว�ายน้ำสาหรับเด็กที่มีน้ำพ� เคร�่องเล�นและสไลเดอร�สำหรับคุณหนู 
ให�สามารถเล�นน้ำกับเพ�่อนๆ และครอบครัวในพ�้นที่แห�งความสุขสนุกสนานสำหรับเด็กๆ



เป�ดประตูสู�พ�้นที่แห�งความสนุก “วานา วันเดอร�แลนด�” บนพ�้นที่กว�า 
550 ตรม. ที่เต็มไปด�วยเคร�่องเล�นหลากส�สันกว�า 10 ชนิด ไม�ว�าจะเป�น 
สไลด�เดอร�ปลาหมึกยักษ�และเคร�่องเล�นอื่นๆ ที่คอยฉีดพ�นน้ำเพ�่อเร�ยก
เส�ยงหัวเราะให�กับเด็กๆ และทุกคนในครอบครัวได�มาใช�เวลาแห�ง
ความสนุกร�วมกัน ณ พ�้นที่แห�งนี้

vana wonderland



เลซี่ร�เวอร�ของวานา นาวา มีเป�นสายน้ำแห�งการผ�อนคลายที่ยาวที่สุด
ในประเทศไทยซึ่งมีความยาวกว�า 345 เมตร สายน้ำแห�งนี้ทอดยาว
ลดเล�้ยวผ�านถ�าน้ำตก สะพาน ให�คุณล�องงลอยผ�อนคลายชม
บรรยยากาศของสวนน้ำป�าเขตร�อนและสไลด�ระดับโลก
ทั่วสวนน้ำวานา นาวา อย�างมีความสุข

lazy river



โคโคนัทบีช สระคล�่นเทียมขนาดใหญ�บนพ�้นที่กว�า 1,600 ตารางเมตร แห�งเดียว
ของประเทศไทยที่ใช�ทรายจร�งโอบรอบสระน้ำ อีกทั้งสามารถสร�างคล�่นน้ำให�สูง
ได�หลายระดับ จากคล�่นซัดชายหาดเพ�่อบรรยากาศแห�งการพักผ�อนไปจนถึง
การสร�างคล�่นยักษ�ให�ทุกคนได�สนุกสุดใจ และในบร�เวณรอบโคโคนัทบีชยังมี
คาบาน�า บีชฮัทให�ได�นอนพักผ�อน และศาลาบร�การนวดไทย พร�อมเพล�ดเพล�น
ไปกับการแสดงบนเวทีร�มหาด



มาเปล�่ยนประสบการณ�การถ�ายภาพที่ไม�เหมือนใคร กับสตูดิโอใต�น้ำโดยช�างภาพมืออาชีพ
แห�งแรกของประเทศไทยที่รวบรวมเทคโนโลยีการถ�ายภาพในโลกใต�น้ำ จากผู�นำด�าน
การถ�ายภาพอย�าง DEI สร�างประสบการณ�การถ�ายภาพใต�น้ำที่เหนือชั้นจากช�างภาพ
มืออาชีพ พร�อมอุปกรณ�ครบครัน! เส�้อผ�า อุปกรณ�ประกอบฉาก ล้ำสุดด�วยเทคโนโลยี 
“โครมาคีย�” ที่ใช�ในวงการถ�ายภาพทำภาพยนตร�ฮอลล�วูด สามารถเปล�่ยนภาพพ�้นหลัง 
อารมณ�และบรรยากาศโลกใต�น้ำได�ตามความต�องการถึง 10 แบบ



เพ�่อที่สุดแห�งการพักผ�อนอย�างมีระดับ สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน 
ได�จัดสรรคาบาน�าและบีชฮัทสำหรับการพักผ�อนในพ�้นที่ส�วนตัว
พร�อมติดตั้งพัดลมเพดานเพ��มความเย็นสบาย ตั้งอยู�รายรอบสวนน้ำ
โดยรายละเอียดและอัตราให�บร�การมีดังนี้

beach hut
& cabana

คาบาน�า:
จำนวนผู�ใช�บร�การ : 6 - 8 คน / 1 หลัง
ค�าบร�การ: 1,300 บาท / 1 หลัง
/ ช�วงเวลาใช�บร�การ

บีชฮัท:
จำนวนผู�ใช�บร�การ : 2-4 คน / 1 หลัง
ค�าบร�การ: 800 บาท / 1 หลัง 
/ ช�วงเวลาใช�บร�การ



สวนน้ำวานา นาวา หัวหิน มีบร�การล็อกเกอร�ให�เช�าพร�อม
ห�องอาบน้ำให�บร�การเพ�่ออำนวยความสะดวกให�กับลูกค�า
ที่ใช�เวลาในวันหยุดพักผ�อนที่สวนน้ำของเราทุกคน

lockers &
shower rooms



ร�านอาหารนานาชาติที่เป�ดรับบรรยากาศของป�าเมืองร�อน
ที่รายรอบของสวนน้ำ มีมุมอาหารนานาชาติและอาหารทะเล
สดใหม�จากทะเลหัวหิน หลากสไตล�ให�เล�อกล��มลองไม�รู�เบื่อ 



เติมพลังที่ฟ�ชเชอร�แมนส�คาเฟ�ในใจกลางโซนวอเตอร�จังเกิ�ล ที่ให�บร�การอาหาร
และของว�างที่ทานสะดวกและรวดเร็ว เพ�่อให�คุณกลับไปสนุกต�อได�อย�างไม�สะดุด



ผ�อนคลายพร�อมไปกับเคร�่องดื่มเย็นๆ และสัมผัสไปกับบรรยากาศของ
วานา นาวาฟอลล� ได�ที่ฟ�ชเชอร�แมนส�ทาเว�ร�น ในสระอินฟ�นิตี้พ�ลของเรา



เราสามารถจัดงานปาร�ตี้ส�วนตัวในสถานที่แปลกใหม� ท�ามกลางบรรยากาศความสนุกตื่นเต�น
ของสวนน้ำ โดยสามารถจัดได�ทั้งในห�องประชุมสัมนา หร�อสถานที่กลางแจ�ง อย�างบร�เวณ
โคโคนัทบีช สระคล�่นเทียมขนาดใหญ�ที่มีเวทีคอนเส�ร�ตร�มหาด และสามารถป�ดเฉพาะบร�เวณ
เพ�่อจัดปาร�ตี้ส�วนตัวแบบว�ไอพ�

private
functions



นอกจากเคร�่องเล�นต�างๆ แล�ว เรายังมีห�องส�วนตัวซึ่งอยู�บนชั้นสองของศูนย�อาหาร
เดอะ โกรฟ ห�องต�างๆ สามารถปรับเปล�่ยนรูปแบบการใช�งานให�ตรงกับความต�องการ
ของท�าน แต�ละห�องมีอุปกรณ�อำนวยความสะดวกครบถ�วน ยิ�งไปกว�านั้น ทางสวนน้ำฯ 
สามารถจัดของว�างรับรองหร�อมื้ออาหารตามที่องค�กรของท�านต�องการ 
แพ็คเกจห�องประชุมสัมนา เร��มต�นที่ 3,000 บาท สำหรับ 50 ท�าน

private
meeting
room



สวนน้ำวานา นาวา วอเตอร� จังเกิ�ล มีศูนย�การเร�ยนรู�ตั้งอยู�ภายในสวนน้ำ
สำหรับกลุ�มนักเร�ยนที่จะมาทัศนศึกษา หร�อทำกิจกรรมเสร�มหลักสูตร
นอกห�องเร�ยน โดยให�ความรู�สอดคล�องกับหลักสูตรกระทรวงศึกษาธิการ

ศูนย�การเร�ยนรู�วานา มีพ�้นที่ขนาด 200 ตารางเมตร ประกอบด�วยห�องเร�ยน
ขนาดย�อม พร�อมส�่อการเร�ยนรู� ทั้งส�่อส��งพ�มพ� ส�่ออิเล็กทรอนิกส� หัวข�อ
บรรยาย และเคร�่องมือทดลองทางฟ�ส�กส� เร�่อง มวล แรง และ การเคล�่อนที่ 
รวมถึงฐานกิจกรรมสอดแทรกความรู�ทางว�ทยาศาสตร� คณิตศาสตร� 
และภาษาอังกฤษ ไปพร�อมความสนุกสนาน

พ�้นฐานฟ�ส�กส�
การคำนวณ
การจัดการคุณภาพน้ำ
ความรู�ภาษาอังกฤษ

learning center




