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สวนสนุกดรมีเวลิด ์โลกแหง่ความสุขสนุกท ัง้ครอบครวั 

เปิดบรกิารทกุวนั เวลา 10.00 – 17.00 น. 

“ดรมีเวลิด”์ เป็นสวนสนุกและสถานทีพ่ักผ่อนทีร่วบรวมความบันเทงินานาชนดิเขา้ไวด้ว้ยกนั มเีน้ือทีท่ัง้ส ิน้ประมาณ 160 

ไร่ตัง้อยูท่ี ่กม.7 รังสตินครนายก (คลอง3) 

 

“ดรมีเวลิด”์ เกดิขึน้จากความคดิรเิริม่ของ“ตระกลูกติพิราภรณ”์ ซึง่ในขณะนัน้ไดด้ าเนนิธุรกจิเกีย่วกบัสวนสนุกคอื สวน

สนุกแดนเนรมติ 

 

วนัที ่12 พฤศจกิายน พ.ศ. 2536 ดรมีเวลิดเ์ปิดบรกิารเป็นวนัแรกโดยมปีระชาชนใหค้วามสนใจเขา้เทีย่วชมเป็นจ านวน

มาก 

 

“ดรมีเวลิด”์ มนีโยบายทีจ่ะพัฒนาและปรับปรงุอยู่ตลอดเวลาไม่วา่จะเป็นเครือ่งเลน่ทีแ่ปลกใหม่บรรยากาศทีส่ดใสการ

แสดงทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจประกอบกบัการพัฒนาทางดา้นบุคลากรใหม้คีณุภาพสง่ผลใหด้รมีเวลิดไ์ดร้ับความนยิมอย่างรวดเร็ว

จนท าใหก้ลายเป็นสถานทีท่ีค่รอบครัวนยิมมาพักผ่อนในวนัหยุดสดุสปัดาห ์

 

สวนสนุกดรมีเวลิดป์ระกอบดว้ยความบันเทงิตา่ง ๆ ทีถู่กออกแบบใหม้บีรรยากาศแห่งความสขุสนุกสนานทีแ่ตกตา่งกนั

ออกไป ไม่วา่จะเป็นในเรือ่งของความงดงามของสถาปัตยกรรมอนัวจิติรพสิดาร รวมไปถงึอทุยานสวนสวยทีถู่กตดัแตง่ไว ้

เป็นลวดลายงดงามวจิติรตระการตาท่ามกลางความเย็นสบายจากเลคออฟพาราไดซ ์(LAKE OF PARADISE) ทะเลสาบ

ขนาดใหญ่มเีน้ือทีก่วา่ 4 ไร่ ทีเ่นรมติบรรยากาศโดยรอบไวอ้ย่างงดงาม รวมไปถงึดนิแดนแหง่ความสขุทีทุ่กท่านจะได ้

เพลดิเพลนิจากการเดนิเทีย่วชมและถ่ายรูปเพือ่เก็บไวเ้ป็นทีร่ะลกึไดต้ลอดทัง้วนั 

Dream World Theme Park A world of happiness, fun for the whole family. 

Open daily from 10.00 - 17.00 hrs. 

“Dream World” is an amusement park and leisure place that combines a wide variety of entertainment. The 

total area is approximately 160 rai, located at Km 7, Rangsit, Nakhon Nayok (Khlong 3). 

"Dream World" was born from the initiative of the Kitiparaporn family, which at that time was engaged in 

the amusement park business. Magic Land 

On November 12, 1993, Dream World opened for its first day with a lot of public interest. 

“Dream World” has a policy to develop and improve all the time, whether it is an exotic ride, a bright 

atmosphere, a spectacular show, coupled with the development of quality personnel, the dream world has 

been achieved. It quickly gained in popularity, making it a popular place for families to vacation on 

weekends. 

Dream World theme park consists of entertainment that are designed to have different atmosphere of joy 

and fun. Whether it is in the beauty of the ornate architecture. Including a beautiful garden park that has 

been trimmed into beautiful patterns, dazzling in the cool of the Lake of Paradise (LAKE OF PARADISE) A 

large lake with an area of over 4 rai that creates a beautiful surroundings. Including the land of happiness 

that everyone can enjoy from walking, sightseeing and taking photos to keep as a souvenir all day long. 
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เคร ือ่งเลน่ในสวนสนุก (Amusement park rides) 

เมอืงหมิะ Snow Town 

สนุก..เย็นสดุขัว้ สมัผัสบรรยากาศหมิะตกสดุฟินตลอดทัง้วนั เพลนิถ่ายรูปบนลานหมิะขาว เรา้ใจกบัสไลเดอรห์มิะ

ท่ามกลางอณุหภูมติดิลบ 

A major highlight for both young and old is "snow town" newly refurbished and more enchanting than 

ever! Visitors can experience a trulu arctic atmosphere In the powdery snow,compleate with slides! The 

temperature never rise above - 5 c in Snow 

บา้นยกัษ ์Giant’s House 

สนุกกบัการเป็นมนุษยต์วัจิว๋ทีเ่ขา้ไปผจญภัยในบา้นยักษ์  

Let’s climb the beanstalk and sneak a peek inside the giant’s house. 

รถไฟดรมีเวลิด ์Sightseeing Train 

เพลดิเพลนิชมววิสวยๆไปกบัรถไฟสายความสขุ  

For those afraid of heights, the sightseeing train will take you on a leisurely tour round the lake and into 

Fantasy land. 

เคเบิล้คาร ์Cable Car 

ลอ่งลอยไปบนฟ้ากบัเคเบิล้คาร ์สดชืน่ เย็นสบาย 

Take relaxing ride in the cable car and enjoy the amazing scenery as you drift in to the sky. 

รถคุณปู่  Antique Car 

มาขบัรถโบราณ สนุกสนานทัง้ครอบครัว 

Take a leisurely spin in an antique car just like the one your Grandpa used to drive! 

โมโนเรล Monorail 

อากาศยานไรค้นขบั ทีจ่ะพาทุกท่านชมววิทวิทัศนส์วย ๆ ในมุมสงู 

Sit back and relax as you take a trip around the park on the monorail train. 

แอนมิอลฟารม์ Animal Farm 

เพลดิเพลนิพรอ้มสมัผัสความน่ารักของสตัวโ์ลกผูน่้ารักนานาชนดิอย่างใกลช้ดิ 

Familles will enjoy this new attraction whit all the adorable and exotic animals such as deer,teacup 

pigs,rare birds,etc. 
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วอเตอรฟ์นั Water Fun  

ความสงู 90-109 ซม. Height 90-109 cm. 

สนามเลน่น ้ามหาสนุกส าหรับครอบครัว ...เปียกเย็น เลน่สนุก  

Kids will love the water play area which has many rides, including Slider and Tunnel Fountain. 

4D แอดเวนเจอร ์4D Adventure 

ความสงู 90-109 ซม. Height 90-109 cm. 

ร่วมผจญภัยไปกบันักวทิยาศาสตรจ์อมป่วน สนุก ตืน่เตน้ กบัเอฟเฟคทะลจุอนานาชนดิ 

3D movie action. With Special Effects all around you. You don't just WATCH 4D Adventure... you're a part 

of it! 

ปราสาทผสีงิ Haunted Mansion 

ความสงู 90-109 ซม. Height 90-109 cm. 

สดุระทกึในปราสาทของเหลา่ภูตผิ ีทีจ่ะเขย่าขวญัสัน่ปราสาทคณุทุกย่างกา้ว 

Renovated Ghost House – Chills and thrills in the haunted house. It will make your hair stand on end. 

หนูลมกรด Speedy Mouse 

ความสงู 90-109 ซม. Height 90-109 cm. 

พุ่งทะยานไปกบัรถไฟเหาะจิว๋ สนุก เพลดิเพลนิ จนตอ้งขอเลน่ซ ้า 

The World of Speed awaits you and your family on SPEEDY MOUSE! 

วหิคสายฟ้า Thunderbird 

ความสงู 90-109 ซม. Height 90-109 cm. 

สนุกสนานกบัการเป็นนักบนิ ต่อสูก้บัศตัรูรอบทศิ 

Imagine yourself a top gun and chase your enemies from the sky. 

ปลาบนิ Flying Fish 

ความสงู 90-109 ซม. Height 90-109 cm. 

สนุกสดุหรรษา กบัปลาตวันอ้ยทีจ่ะพาคณุหนูลอ่งลอยไปกลางอากาศ 

Happiness and great fun on the Flying Fish. The playful little fish will take you up, up and away into the 

clear blue sky. 

รถดว่นอวกาศ Monza 



Page 4 of 8 

 
 

 
 

ความสงู 90-109 ซม. Height 90-109 cm. 

รถขบัส าหรับคณุหนู ขบัมันส ์ขบัเพลนิเกนิหา้มใจ 

Loads and loads of fun with our express Monza taking you every which way along the snaking track. A 

great time will be had by all. 

เรอือนิเดยีนแดง Indian Boat 

ความสงู 90-109 ซม. Height 90-109 cm. 

สนุกกบัการไดพ้ายเรอือนิเดยีนแดงลอยลอ่งไปตามสายน ้า 

Great fun for kids as they learn to sail on their own. 

รถเมลเ์วหา Crazy Bus 

ความสงู 90-109 ซม. Height 90-109 cm. 

รถเมลค์นันอ้ยทีจ่ะพาผูโ้ดยสารลอยไปลอยมา แบบชลิชลิ 

Cruise through the air in this flying bus.  

หอ้งหรรษา (เปิดบรกิารทกุวนัเสาร ์-อาทติยแ์ละวนัหยุดนกัขตัฤกษ)์ Play Port 

ความสงู 90-109 ซม. Height 90-109 cm. 

เพลดิเพลนิไปกบัลกูบอลหลากสใีนหอ้งตดิแอร ์สนุกกบัสไลเดอร ์และหลากหลายเครือ่งเลน่ทีส่รา้งจนิตนาการใหก้บั

เด็กๆ (เปิดบรกิารทุกวนัเสาร ์-อาทติยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ์) 

Let the kids roll around among hundreds of brightly coloured little balls in a lovely cool air conditioned 

room. It will keep them amused, and give you a well-earned rest!( open Sat-Sun and Public holiday) 

แกรนดแ์คนยอน Grand Canyon 

ความสงู 110-120 ซม. Height 110-120 cm. 

ผจญภัยกลางสายน ้าเชีย่ว ไหลลอ่งผ่านโขดหนิ น ้าตก วังน ้าวน ฯลฯ 

You are in for a great adventure when you climb onto a raft for a trip down the white water rapids. Try not 

to get too wet as you negotiate the twisting and churning water. An exciting and cool experience is 

guaranteed . 

ซูเปอรส์แปลช Super Splash 

ความสงู 110-120 ซม. Height 110-120 cm. 

เรอืล าใหญ่ทีไ่ตข่ ึน้ฟ้า ทะยานลงมาเจอคลืน่ยักษ์ ซูซ่า่ส ์..เย็นสะใจ 

Ride the big waves, great fun for all the family as the Super Splash lives up its name! 
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เอเลีย่น Alien 

ความสงู 110-120 ซม. Height 110-120 cm. 

เผชญิหนา้กบับรรดาเหลา่เอเลีย่นทีจ่ะบุกจู่โจม สรา้งความระทกึขวญัใหก้บัผูเ้ลน่โดยไม่รูต้วั 

Be aware The Aliens could appear any second of any moment. 

แบล็คโฮล โคสเตอร ์Black Hole Coaster 

ความสงู 110-120 ซม. Height 110-120 cm. 

รถไฟเหาะทีจ่ะพาคณุทะลทุะลวงผ่านความมดืของจักรวาล กรี๊ดกนั..มันสท์ะลโุลก 

Space train A high speed, turbulent train ride into space 

เรอืบ ัม๊ Bump Boat 

ความสงู 121-129 ซม. Height 121-129 cm. 

สนุกสนานกบัการขบัเรอืยางบั๊มกนัในสระน ้าขนาดใหญ่ 

Young or old, all will enjoy splashing and bumping around in these motorized Bump Boats. 

จกัรยานน า้ Bicycle Boat 

ความสงู 121-129 ซม. Height 121-129 cm. 

ออกก าลงัขา พักสายตากบับรรยากาศรอบทะเลสาบ 

Take to the Lake of Paradise on a Bicycle Boat and exercise your legs as you enjoy the breathtaking 

scenery. 

สกายโคสเตอร ์Sky Coaster 

ความสงู 130-139 ซม. Height 130-139 cm. 

พุ่งทะยานสูท่อ้งฟ้า สนุก เรา้ใจไปกบัรถไฟเหาะสกายโคสเตอร ์

Are you ready for one of Dream World's the most exciting attractions? This is the ultimate out-of-this-world 

experience... You'll feel like a bird. 

แรพ๊เตอร ์Raptor 

ความสงู 130-139 ซม. Height 130-139 cm. 

เดง้ ๆ ดึง๋ ๆ หมุน..เหวีย่ง..ไปตามเสยีงดนตร ี

Enjoy this thrilling ride it will bounce you around in every directions possible and you won't know what's 

coming next. 
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ทอรน์าโด Tornado 

ความสงู 140 ซม. ขึน้ไป Height 140 cm. or above 

ตืน่เตน้กบัพายุความสนุก ทีจ่ะดดูคณุขึน้ไปหมุนควา้งกลางอากาศ 

Dare Yourself! Travelling 7 storeys into the air swinging at 75 km/hr and it even spins. You will be 

terrified... 

เฮอรเิคน Hurricane 

ความสงู 140 ซม. ขึน้ไป Height 140 cm. or above 

เรา้ใจกบัการเหนิเวหา ตลีงักากลางอากาศกบัจา้วพายุเฮอรเิคน 

The Hurricane will take you up 20 m. into the air and then toss you about like a rag doll as it flips and 

somersaults. Get ready to experience this high energy storm that guaranteed to get your adrenaline 

pumping! 

ไวกิง้ส ์Vikings 

ความสงู 140 ซม. ขึน้ไป Height 140 cm. or above 

สนุกสดุเสยีว ลอ่งลอยไปมา โตค้ลืน่กลางเวหากบัเรอืโจรสลดัล าใหญ่ 

You'll never forget the scary experience of a ride on this Vikings ship. 

รถบ ัม๊ Bump Car 

ความสงู 140 ซม. ขึน้ไป Height 140 cm. or above 

ขบัรถ..บั๊มกนัใหส้ะใจ สนุกเรา้ใจไปกบัเสยีงดนตร ี  

Take these fun Bump Cars for a spin. There's a good chance you' ll bump into your friends! 

โกคารท์ Go Kart 

ความสงู 155 ซม. ขึน้ไป Height 155 cm. or above 

ประลองความมันส ์ประชนัความเร็วบนสนามแขง่โกคารท์ (ความสงู 155 ซม.ขึน้ไป) 

Speed.contest and excitement will thrill you in the GO KART racing track ( Height 155 cm. and above) 

 

จดุถา่ยรปู Photo Spots 

โฟโตเปีย Photopia 

ดนิแดนมหัศจรรยแ์ห่งจนิตนาการ ตืน่ตา ประทับใจไปกบั "บา้นฮอบบทิ" "ปราสาทอศัวนิ"ทีทุ่กสิง่ตลีงักากลบัหัว 

เผชญิหนา้กบั "มังกรยักษ์" สตัวร์า้ยในต านาน สดุฟินใน "แคนดีเ้ฮา้ส"์ บา้นขนมสสีนัสดใส ฯลฯ 
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Let your imagination run wild and have fun in the beautiful settings of fantasy movies and fairy tales. Be 

the star of your very own adventure! You are sure to take home lots of amazing photos. 

7 สิง่มหศัจรรย ์Seven Wonders of the World 

เพลดิเพลนิกบัการเรยีนรูส้ดุยอดสถาปัตยกรรมจากทั่วโลก ทีถู่กจ าลองมาใหไ้ดส้มัผัสและร่วมถ่ายรูปอย่างใกลช้ดิ 

A chance for a fascinating close–up look at seven world-renowned architectural wonders, all together in 

one place, reproduced in miniature! 

เลฟิการเ์ดน้ส ์Love Garden 

อทุยาน แห่งความรัก ทีต่กแตง่ ประดบัประดา ไวอ้ย่างสวยงาม โรแมนตกิ ดว้ยพันธุไ์มน้านาชนดิ อิม่เอมไปกบับรรยากาศ 

ทีอ่บอวลดว้ยไอรัก สอดแซมดว้ย สถาปัตยกรรมประตษิฐเ์ป็นรูปหัวใจดวงโต ๆ กวา่ 100 ดวง ซึง่ประดบัประดาอยู่ทั่ว

อทุยาน 

Fill your hearts with love in the beautifully cultivated and romantically decorated “Love Garden”. Here you 

will find Cupid among hundreds of floral heart creations scattered throughout the garden. 

เครซีโ่ซน Crazy Zone 

เครซีโ่ซน สนุกสนาน เพลดิเพลนิกนัทัง้ครอบครัวกบัการแอ็คท่าถ่ายรูปเก ๋ๆ กบัฉากน่ารัก ๆ ในบรรยากาศทีถู่กตกแตง่ไว ้

อย่างสวยงาม เพลนิตา เพลนิใจ 

Great fun for all the family. Lots of amazing photo-opportunities in a delightful atmosphere, amongst 

beautiful scenery. Have fun! 

การแสดง Shows 

ขบวนพาเหรด The Colours of the World Parade 

ประทับใจกบัขบวนพาเหรดนานาชาต ิน าโดยพีด่รมีมี ่พรอ้มดว้ยเหลา่ดาราการต์นูและนักแสดงในชดุสสีนัสดใส ที่จะมา

สรา้งรอยยิม้และเสยีงหัวเราะ ใหก้บัทุกท่านบรเิวณรอบทะเลสาบ 

เวลาการแสดง :  

วนัเสาร-์อาทติย ์วนัหยุดนักขตัฤกษ์ เวลา 15.00 น. 

Don't miss this extravaganza! Meet your favourite cartoon characters in the spectacular Colours of the 

World Parade. Of course, Dreamy will be in the parade too! 

Showtime : 

Weekend and holiday at 3.00 P.M. 

ฮอลลวีูด้ แอ็คช ัน่ Hollywood Action 

ตืน่เตน้เรา้ใจ และร่วมสนุกทุกฉาก ทุกตอนไปกบัยอดสายลบั ตืน่ตากบัสเปเชยีลเอฟเฟ็ค ทีจ่ะท าใหทุ้กท่านระทกึใจไป

ตลอดการแสดง 
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เวลาการแสดง ทุกวนั เวลา 13.00 น.  

Real live thrills and spills, Hollywood-style, with spectacular special effects! Watch as the S.W.A.T. team 

engages in a fierce stuggle with a terrorist group. 

Showtime : everyday  1.00 P.M.  

สตรทีโชว ์Street Performance 

เพลดิเพลนิไปกบัการแสดงสตรทีโชวจ์ากโจ๊กเกอร ์ทีข่นเอามายากลหลากหลายรูปแบบมาสรา้งความสขุใหก้บัทกุท่าน 

เวลาการแสดง :เสาร ์อาทติยแ์ละวนัหยุดนักขตัฤกษ์ 

Talented street performers wonder around throughout the day to keep you enthralled with their marvelous 

magic tricks and ingenious illusions. 

Showtime : Weekend and holiday 

 

 


