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สวนสนุก สวนน ำ้ ซนีคิอลเวลิด ์เขำใหญ ่(Scenical World Khaoyai) 

เปิดใหบ้รกิำร ทกุวนัศุกร ์– วนัอำทติย ์และวนัหยุดนกัขตัฤกษ ์

 Open for service every Friday - Sunday and public holidays. 

เวลำ 10.00 – 18.00 น. Time 10.00 - 18.00 hrs. 

สวนน ้ำสวนสนุก ซนีคิอลเวลิด ์เขำใหญ่ กรี๊ดลัน่มันสส์น่ันเขำ กบัทีส่ดุของควำมมันสร์ะดบัโลก เครือ่งเลน่ระดบัโลก กวำ่ 

40 ชนดิ และช็อปป้ิงมอลลจ์ำกแบรนดช์ือ่ดงั 

สวนน ้ำสวนสนุก ซนีคิอลเวลิด ์เขำใหญ่ (SCENICAL WORLD KHAO YAI) เป็นแหล่งบันเทงิในสไตลแ์อดเวนเจอรค์รบ

วงจร ถอืไดว้ำ่เป็นแหลง่รวมเครือ่งเลน่ระดบัโลก แตล่ะชนดิสัง่ตรงมำจำกทวปีอเมรกิำ ยุโรป ออสเตรเลยี นวิซแีลนด ์และ

อีกหลำยประเทศ อีกทัง้ยังรวมเอำทัง้สวนสนุกและสวนน ้ ำเขำ้ไวด้ว้ยกัน ในบรรยำกำศท่ำมกลำงขุ นเขำ บนพื้นที่

กวำ้งขวำงกว่ำ 86 ไร่ ภำยในอัดแน่นดว้ยเครื่องเล่น โดยรวมเครื่องเล่นมำกกว่ำ 40 ชนิด รวมถงึรำ้นอำหำรและรำ้นคำ้

ตำ่งๆ ตัง้อยู่บนถนน ธนะรัชต ์กโิลเมตรที ่19.5 ทำงขึน้เขำใหญ่น่ีเอง 

The most beautiful amusement and water park amidst scenic mountains 

Change your ordinary holidays to be memorable with the remarkable World Class standard amusement 

park and water park, Scenical World. Get your adrenaline pumping from over 20 amazingly fun games and 

rides with the most special panoramic mountains view at Excite zone. Enjoy with the non-stop play action 

on the multi-level platforms with over 15 sliders including wave pool, lazy pooland aqua play for every 

family members at Splash zone in the center of the mountains and tropical garden. Spending your 

memorable time with your kids with variety of games at Kids zone. Impressed with our signature parades, 

light and music performance, seasonal carnivals of foods, shopping and entertainments are to entertain all 

ages. Visit True coffee to pick up your favorite drinks, bakery and pastry items. 

แบง่เป็น 4 โซน (Divided into 4 zones) 

1.โซนสวนสนุกเอ็กไซด ์(EXCITE) สวนสนุกกลำงแจง้ ทีเ่รยีกไดว้่ำอยู่ท่ำมกลำงธรรมชำตอิย่ำงแทจ้รงิ เพรำะนอกจำก

อยู่ห่ำงจำกควำมวุ่นวำยในเมืองใหญ่แลว้ ยังลอ้มรอบไปดว้ยหุบเขำใหคุ้ณชมววิมุมสูงได ้360 องศำ พรอ้มสูดอำกำศ

บรสิุทธิไ์ดอ้ย่ำงเต็มปอด มำพรอ้มกับเครื่องเล่น กว่ำ 20 ชนิด ที่สำมำรถเล่นไดท้ัง้เด็กและผูใ้หญ่ เรียกไดว้่ำมีตัง้แต่

เครื่องเล่นส ำหรับเด็กจนถงึเครื่องเล่นที่น่ำหวำดเสยีวจนเกอืบหยุดหำยใจเลยทีเดยีว และเครื่องเล่นแต่ละอย่ำงก็กำร

รับรองควำมปลอดภัย นอกจำกนัน้แลว้ยังมเีจำ้หนำ้ทีค่อยดแูลอย่ำงใกลช้ดิ พรอ้มทัง้มกีฎระเบยีบกำรดแูลอย่ำงชดัเจน 

EXCITE - The Thailand’s newest and the most exciting adventure park by the virtue of its size and capacity 

providing more than 20 amazingly fun games and activities; some of them offer the highest level of 

adrenalin pumping excitement. Located in 20 acres of open ground near Khao Yai Mountain, this fun and 

thrill driven space is a great opportunity for families or friends to build their boundless relationships and 

expand their adventure spirits. 

โซนสวนสนุกเอ็กไซด ์SCENICAL EXCITE 

https://www.scenicalworld.com/excite.php
https://www.scenicalworld.com/en/excite.php
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BULLSEYE 

 

 

 

 

 

เกมสท์ดสอบควำมแม่นย ำทีจ่ะท ำใหเ้ป็นคณุเป็นนักธนูมอืหนึง่! ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็กหรอืผูใ้หญ่ สว่นสงู 150 ซม. ขึน้ไป 

Make Katniss embarrassed by training yourself to be the master of archery Requirement Child & Adults 

are taller than 150 cm 

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

2. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเลน่ 

3. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

4. ในระหวำ่งเลน่กจิกรรม เครือ่งเลน่เกดิขดัขอ้ง กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีผู่ด้แูล 

5. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

6. หำ้มโกง่คนัธนูเลน่โดยไมไ่ดใ้สล่กูธนู หรอืเล็งธนูขณะมลีกูไปยงัผูอ้ืน่เด็ดขำด 

7. ผูเ้ลน่ทีเ่ลน่ผำดโผน แกลง้ หรอืยุแหย่ผูอ้ืน่ ไม่เชือ่ฟังค ำแนะน ำ เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถหยุดกำรใหบ้รกิำรทันทแีละไม่คนื

คปูอง 

8. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ต่อเครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

9. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 

RULES AND REGULATIOINS 

1. Please take out valuable and sharp items such as mobile, money, key, pin before riding. 

2. Do not accept taking care of a child. Parents are recommended to take care of their children while 

attending the ride. 

3. All guests must be properly attired 

4. All guests shall contact staff while riding for any problems occur 

5. Act sensibly and strictly follow the instructions of staff 

6. Strictly not to release the string, stand or lie down and get up from the board on staff supervision 

7. All guests are expected to behave an appropriate manner. Unruly, disruptive or offensive behavior will 

not be tolerated. Violations of this policy may result in the termination of the ride and non retunable 

coupon. 

8. Careful and safe playing is a must. Guests or their parents shall take responsibility for any damages 

and/or accidents to properties and/or other guests incurred by resulting from or in connection with the 

caruests incurred by resulting from or in connection with the careless ride or improper use of any facilities, 
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exhibits or equipments. 

9. We shall not be held liable for any accidents, injuries and/or damages that my occur. 

KIDDIE BUMPER BOAT 

 

 

 

 

 

ฝันของลกูนอ้ยทีอ่ยำกจะเป็นโจรสลดัหรอืกปัตนัเรอืจะกลำยเป็นจรงิแลว้! เรอืบั๊มมหำสนุกเลีย้วซำ้ย เลีย้วขวำ บังคบัหลบ

หลกีและบั๊มกบัเรอืล ำอืน่ๆ ในสระน ้ำ้ฟรฟีอรม์  

Let your little ones be the pirate or captain just like they’ve always dreamed of 

ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็ก 4-12 ปี / สว่นสงู 70 -140 ซม. / น ้ำหนักไม่เกนิ 40 กก. 

Requirement Children 4–12 years of age and height 70 – 140 cm but weight not over 40 kg 

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

2. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเลน่ 

3. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

4. ในระหวำ่งเลน่กจิกรรม เครือ่งเลน่เกดิขดัขอ้ง กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีผู่ด้แูล 

5. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

6. ผูเ้ลน่ตอ้งไม่เอำมอืลงมำกวกัน ้ำเลน่ ไม่ยนืขณะอยู่บนเรอื ไม่ใชม้อืดงึผูเ้ลน่บนเรอืล ำอืน่ 

7. ผูเ้ลน่ทีเ่ลน่ผำดโผน แกลง้ หรอืยุแหย่ผูอ้ืน่ ไม่เชือ่ฟังค ำแนะน ำ เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถหยุดกำรใหบ้รกิำรทันทแีละไม่คนื

คปูอง 

8. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ต่อเครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

9. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 

RULES AND REGULATIOINS 

1. Please take out valuable and sharp items such as mobile, money, key, pin before riding. 

2. Do not accept taking care of a child. Parents are recommended to take care of their children while 

attending the ride. 

3. All guests must be properly attired 

4. All guests shall contact staff while riding for any problems occur 

5. Act sensibly and strictly follow the instructions of staff 

6. All guests are expected to behave an appropriate manner. Unruly, disruptive or offensive behavior will 
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not be tolerated. Violations of this policy may result in the termination of the ride and non retunable 

coupon. 

7. Bailing, standing, pulling other guests are not permitted while riding. 

8. Careful and safe playing is a must. Guests or their parents shall take responsibility for any damages 

and/or accidents to properties and/or other guests incurred by resulting from or in connection with the 

caruests incurred by resulting from or in connection with the careless ride or improper use of any facilities, 

exhibits or equipments. 

9. We shall not be held liable for any accidents, injuries and/or damages that my occur. 

EVER SLIDE 

 

 

 

 

 

สนุกไปกบัรถเลือ่นหมิะบนสไลเดอรห์ญำ้เทยีมใหล้ืน่ไถลลงจำกเนนิเขำกวำ่ 50 เมตร ทีเ่ลน่ไดทุ้กฤด ูแมไ้มม่หีมิะก็ตำม 

Water sledding, who said sledding is only for winter 

ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็กหรอืผูใ้หญ่ สว่นสงู 100 ซม. ขึน้ไป / น ้ำหนักไม่เกนิ 80 กก. 

Requirement Child & Adult are taller than 100 cm and weight not over 80 kg 
  

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

2. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเลน่ 

3. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

4. ในระหวำ่งเลน่กจิกรรม เครือ่งเลน่เกดิขดัขอ้ง กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีผู่ด้แูล 

5. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

6. หำ้มเลน่ทีเ่ลน่ผำดโผน แกลง้ หรอืยุแหย่ผูอ้ืน่ ไม่เชือ่ฟังค ำแนะน ำ เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถหยุดกำรใหบ้รกิำรทันทแีละไม่คนื

คปูอง 

7. ผูเ้ลน่ตอ้งไม่ปลอ่ยมอืจำกเชอืก ลกุขึน้ยนื หรอืนอนโดยเด็ดขำด และลกุจำกบอรด์ทีย่ั่งเมือ่ไดร้ับสญัญำณจำก

เจำ้หนำ้ทีผู่ด้แูล 

8. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ต่อเครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

9. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 
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RULES AND REGULATIOINS 

1. Please take out valuable and sharp items such as mobile, money, key, pin before riding. 

2. Do not accept taking care of a child. Parents are recommended to take care of their children while 

attending the ride. 

3. All guests must be properly attired 

4. All guests shall contact staff while riding for any problems occur 

5. Act sensibly and strictly follow the instructions of staff 

6. All guests are expected to behave an appropriate manner. Unruly, disruptive or offensive behavior will 

not be tolerated. Violations of this policy may result in the termination of the ride and non retunable 

coupon. 

7. Strictly not to release the string, stand or lie down and get up from the board on staff supervision 

8. Careful and safe playing is a must. Guests or their parents shall take responsibility for any damages 

and/or accidents to properties and/or other guests incurred by resulting from or in connection with the 

careless ride or improper use of any facilities, exhibits or equipments. 

9. We shall not be held liable for any accidents, injuries and/or damages that my occur. 

GOLD RUSH 

 

 

 

 

 

น่ังรถไฟยอ้นยุค ไปส ำรวจไลฟ์พำรค์ วำ่มอีะไรน่ำเลน่บำ้ง! Take a train ride to explore our Life Park! 

ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็กหรอืผูใ้หญ่ สว่นสงู 70 - 140 ซม. (เด็กตอ้งอยู่ในควำมดแูลของผูป้กครอง) 

Requirement Child & Adult are taller 70 -140 cm (Children must be in the care of parents.) 

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

2. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเลน่ 

3. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

4. ในระหวำ่งเลน่กจิกรรม เครือ่งเลน่เกดิขดัขอ้ง กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีผู่ด้แูล 

5. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

6. หำ้มเลน่ทีเ่ลน่ผำดโผน แกลง้ หรอืยุแหย่ผูอ้ืน่ ไม่เชือ่ฟังค ำแนะน ำ เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถหยุดกำรใหบ้รกิำรทันทแีละไม่คนื

คปูอง 

5. หำ้มลงรถไฟกอ่นรถหยุดใหบ้รกิำร หำกประสงคจ์ะหยดุเลน่ใหแ้จง้เจำ้หนำ้ทีผู่ด้แูล 

7. ผูเ้ลน่ตอ้งไม่ปลอ่ยมอืจำกเชอืก ลกุขึน้ยนื หรอืนอนโดยเด็ดขำด และลกุจำกบอรด์ทีย่ั่งเมือ่ไดร้ับสญัญำณจำก

เจำ้หนำ้ทีผู่ด้แูล 
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8. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ต่อเครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

9. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 

RULES AND REGULATIOINS 

1. Please take out valuable and sharp items such as mobile, money, key, pin before riding. 

2. Do not accept taking care of a child. Parents are recommended to take care of their children while 

attending the ride. 

3. All guests must be properly attired 

4. All guests shall contact staff while riding for any problems occur 

5. Act sensibly and strictly follow the instructions of staff 

6. All guests are expected to behave an appropriate manner. Unruly, disruptive or offensive behavior will 

not be tolerated. Violations of this policy may result in the termination of the ride and non retunable 

coupon. 

7. Driving outside of range, hitting or interfering while riding is not permitted 

8. Getting off from the cat while riding is not permitted, please contact staff if need 

10. Careful and safe playing is a must. Guests or their parents shall take responsibility for any damages 

and/or accidents to properties and/or other guests incurred by resulting from or in connection with the 

careless ride or improper use of any facilities, exhibits or equipments. 

11. We shall not be held liable for any accidents, injuries and/or damages that my occur. 

GX-SWING 

 

 

 

 

 

ประสบกำรณท์ีจ่ะท ำใหค้ณุลมืไม่ลงเพยีงแคน่ั่งในแคปซลูตอนปลอ่ยตวั 

An unforgettable ride is guaranteed as you’re seated in a capsule, when set loose - you will forget 

everything but this ride! 

ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็กหรอืผูใ้หญ่ 1-5 คน สว่นสงู 150 ซม. ขึน้ไป / รองรับน ้ำหนักโดยรวมไม่เกนิ 400 กก. 

Requirement Child & Adults are taller than 150 cm and weight not over 400 kg 

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. เน่ืองจำกเครือ่งเลน่ GX-SWING เป็นเครือ่งเลน่ทีเ่ป็นกฬีำเอ็กซต์รมีชนดิหนึง่ สรำ้งควำมตืน่เตน้และมคีวำมเร็วสงู ทำง

บรษัิทผูป้ระกอบกำรจงึไม่แนะน ำใหบุ้คคลผูม้ปัีญหำสขุภำพ เชน่ ผูท้ีเ่ป็นหรอืมคีวำมเสีย่งตอ่กำรเป็นโรคเกีย่วกบัหัวใจ ผู ้
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ทีม่โีอกำสช็อคหรอืมกีำรทำงประสำท และ/หรอื สตรมีคีรรภแ์ละอำจมคีรรภ ์เลน่เครือ่งเลน่ GX-SWING 

2. เพือ่ควำมปลอดภัยของท่ำนเอง ทัง้น้ีซนีคิอล เวลิด์ จะไม่รับผดิชอบตอ่อำกำรบำดเจ็บใดๆ ทีจ่ะเกดิขึน้จำกกำรเลน่

เครือ่งเลน่ GX-SWING น้ี 

3. ผูป้ระกอบกำรขอสงวนสทิธิใ์นกำรพจิำรณำและอนุญำตให ้หรอืไม่ใหผู้เ้ลน่ใดเลน่เครือ่งเลน่ GX-SWING น้ี 

4. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

5. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเลน่ 

6. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

7. ไม่รับคนืคปูองทุกกรณี 

8. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

9. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ต่อเครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

10. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 

RULES AND REGULATIOINS 

1. Whilst the GX-Swing is an exiting and exhilarating experience, please note that it is an extreme sport. It 

is therefore NOT recommended for people with heart conditions, persons susceptible to shock and/or 

nervous disorders, and/or prenant woman. Please note that. 

2. Scenical World (The operator) shall not be held liable or responsible under any circumstances for any 

injury, damage or trauma of whatsoever nature that may be inflicted upon any person as a result of their 

participation on the GX-Swing. 

3. The operator hereby reserves the right in its absolute discretion to refuse any person participation on 

the GX-Swing. 

4. please take out valuable and sharp items such as mobile, money, key, pin before riding. 

5. Do not accept taking care of a child. Parents are recommended to take care of their children while 

attending the ride. 

6. All guests must be properly attired 

7. Non returnable coupon 

8. Act sensibly and strictly follow the instructions of staff 

9. Careful and safe playing is a must. Guests or their parents shall take responsibility for any damages 

and/or accidents to properties and/or other guests incurred by resulting from or in connection with the 

careless ride or improper use of any facilities, exhibits or equipments. 

10. We shall not be held liable for any accidents, injuries and/or damages that my occur. 

KIDDIE TOWN 
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ไม่สำมำรถใหพ้วกเด็กๆ ขบัรถคณุไดง้ัน้หรอื ? ปลอ่ยใหพ้วกเขำขบัรถคนัน้ีส ิ!  

Can't let them take your car for a ride? Let them ride this car! 

ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็ก สว่นสงู 70 - 140 ซม. / น ้ำหนักไม่เกนิ 40 กก. 

Requirement Child & Adult are taller 70 -140 cm but not over 40 kg 

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

2. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเลน่ 

3. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

4. ในระหวำ่งเลน่กจิกรรม เครือ่งเลน่เกดิขดัขอ้ง กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีผู่ด้แูล 

5. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

6. ผูเ้ลน่ทีเ่ลน่ผำดโผน แกลง้ หรอืยุแหย่ผูอ้ืน่ ไม่เชือ่ฟังค ำแนะน ำ เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถหยุดกำรใหบ้รกิำรทันทแีละไม่คนื

คปูอง 

7. ผูเ้ลน่ตอ้งไม่ขบัรถออกนอกบรเิวณสนำม ขบัรถชนผูเ้ลน่อืน่ หรอืยืน่มอืและเทำ้ออกนอกตวัรถขณะขบัขี ่

8. หำ้มลงจำกรถในขณะเลน่กจิกรรม หำกประสงคจ์ะหยดุเลน่ใหแ้จง้เจำ้หนำ้ที่ผูด้แูล 

9. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ต่อเครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

10. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 

RULES AND REGULATIOINS 

1. Please take out valuable and sharp items such as mobile, money, key, pin before riding. 

2. Do not accept taking care of a child. Parents are recommended to take care of their children while 

attending the ride. 

3. All guests must be properly attired 

4. All guests shall contact staff while riding for any problems occur 

5. Act sensibly and strictly follow the instructions of staff 

6. All guests are expected to behave an appropriate manner. Unruly, disruptive or offensive behavior will 

not be tolerated. Violations of this policy may result in the termination of the ride and non retunable 

coupon. 

7. Driving outside of range, hitting or interfering while riding is not permitted 

8. Getting off from the cat while riding is not permitted, please contact staff if need 

10. Careful and safe playing is a must. Guests or their parents shall take responsibility for any damages 

and/or accidents to properties and/or other guests incurred by resulting from or in connection with the 

careless ride or improper use of any facilities, exhibits or equipments. 

11. We shall not be held liable for any accidents, injuries and/or damages that my occur. 
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MIX-EXTREMES 

 

 

 

 

 

เสน้ทำงอปุสรรคทีจ่ะน ำคณุผ่ำนสะพำนสัน่คลอนและทรงตวับนเชอืก...ระวงัอย่ำใหต้กละ่! 

Obstacle course that will take you through a wobbly bridge and balancing on the rope ... Be careful not to 

fall! 

ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็กหรอืผูใ้หญ่ สว่นสงู 140 ซม. ขึน้ไป / น ้ำหนักไม่เกนิ 90 กก. 

Requirement  Child & Adults are taller than 140 cm and weight not over 90 kg 

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

2. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเลน่ 

3. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

4. ในระหวำ่งเลน่กจิกรรม เครือ่งเลน่เกดิขดัขอ้ง กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีผู่ด้แูล 

5. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

6. ผูเ้ลน่ทีเ่ลน่ผำดโผน แกลง้ หรอืยุแหย่ผูอ้ืน่ ไม่เชือ่ฟังค ำแนะน ำ เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถหยุดกำรใหบ้รกิำรทันทแีละไม่คนื

คปูอง 

7. หำ้มถอดหมวกนริภยัและชดุอปุกรณเ์พือ่ควำมปลอดภยั ทีเ่จำ้หนำ้ทีจ่ัดใหต้ลอดเวลำทีเ่ลน่กจิกรรม 

8. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ต่อเครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

9. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 

RULES AND REGULATIOINS 

1. Please take out valuable and sharp items such as mobile, money, key, pin before riding. 

2. Do not accept taking care of a child. Parents are recommended to take care of their children while 

attending the ride. 

3. All guests must be properly attired 

4. All guests shall contact staff while riding for any problems occur 

5. Act sensibly and strictly follow the instructions of staff 

6. All guests are expected to behave an appropriate manner. Unruly, disruptive or offensive behavior will 

not be tolerated. Violations of this policy may result in the termination of the ride and non retunable 

coupon. 7. Helmet and safety set are required while riding 

8. Careful and safe playing is a must. Guests or their parents shall take responsibility for any damages 
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and/or accidents to properties and/or other guests incurred by resulting from or in connection with the 

caruests incurred by resulting from or in connection with the careless ride or improper use of any facilities, 

exhibits or equipments. 

10. We shall not be held liable for any accidents, injuries and/or damages that my occur. 

RIDDLE COASTER 

 

 

 

 

 

เครือ่งเลน่ทีจ่ะท ำใหค้ณุเขำ่ออ่นไดอ้ย่ำงง่ำยดำย! Simple ride that will simply make your knees go weak! 

ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็กหรอืผูใ้หญ่ สว่นสงู 140 ซม. ขึน้ไป / น ้ำหนักไม่เกนิ 80 กก. 

Requirement Child & Adults are taller than 150 cm and weight not over 80 kg 

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. เน่ืองจำกเครือ่งเลน่ RIDDLE COASTER เป็นเครือ่งเลน่ทีเ่ป็นกฬีำเอ็กซต์รมีชนดิหนึง่ สรำ้งควำมตืน่เตน้และมี

ควำมเร็วสงู ทำงบรษัิทผูป้ระกอบกำรจงึไม่แนะน ำใหบุ้คคลผูม้ปัีญหำสขุภำพ เชน่ ผูท้ีเ่ป็นหรอืมคีวำมเสีย่งตอ่กำรเป็นโรค

เกีย่วกบัหัวใจ ผูท้ีม่โีอกำสช็อคหรอืมกีำรทำงประสำท และ/หรอื สตรมีคีรรภแ์ละอำจมคีรรภ ์เลน่เครือ่งเลน่ RIDDLE 

COASTER 

2. เพือ่ควำมปลอดภัยของท่ำนเอง ทัง้น้ีซนีคิอล เวลิด์ จะไม่รับผดิชอบตอ่อำกำรบำดเจ็บใดๆ ทีจ่ะเกดิขึน้จำกกำรเลน่

เครือ่งเลน่ RIDDLE COASTER น้ี 

3. ผูป้ระกอบกำรขอสงวนสทิธิใ์นกำรพจิำรณำและอนุญำตให ้หรอืไม่ใหผู้เ้ลน่ใดเลน่เครือ่งเลน่ RIDDLE COASTER น้ี 

4. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

5. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเลน่ 

6. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

7. ไม่รับคนืคปูองทุกกรณี 

8. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

9. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ต่อเครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

10. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 

RULES AND REGULATIOINS 

1. Whilst the Riddle Coaster is an exiting and exhilarating experience, please note that it is an extreme 

sport. It is therefore NOT recommended for people with heart conditions, persons susceptible to shock 

and/or nervous disorders, and/or prenant woman. Please note that. 

2. Scenical World (The operator) shall not be held liable or responsible under any circumstances for any 
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injury, damage or trauma of whatsoever nature that may be inflicted upon any person as a result of their 

participation on the Riddle Coaster. 

3. The operator hereby reserves the right in its absolute discretion to refuse any person participation on 

the Riddle Coaster. 

4. please take out valuable and sharp items such as mobile, money, key, pin before riding. 

5. Do not accept taking care of a child. Parents are recommended to take care of their children while 

attending the ride. 

6. All guests must be properly attired 

7. Non returnable coupon 

8. Act sensibly and strictly follow the instructions of staff 

9. Careful and safe playing is a must. Guests or their parents shall take responsibility for any damages 

and/or accidents to properties and/or other guests incurred by resulting from or in connection with the 

careless ride or improper use of any facilities, exhibits or equipments. 

10. We shall not be held liable for any accidents, injuries and/or damages that my occur. 

SKY DIVER 

 

 

 

 

 

เตรยีมหลัง่อะดรนีำลนีใหห้ัวใจเตน้รัวไปพรอ้มกบัเครือ่งเลน่สดุระทกึ จำกกำรปลอ่ยคณุจำกยอดลงสูพ่ืน้ดนิอย่ำงรวดเร็ว 

Get your adrenaline pumping & your heart pounding with this free-fall attraction that will surely make you 

scream 

ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็กหรอืผูใ้หญ่ สว่นสงู 140 ซม. ขึน้ไป / น ้ำหนักไม่เกนิ 80 กก. 

Requirement Child & Adults are taller than 140 cm and weight not over 80 kg 

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. เน่ืองจำกเครือ่งเลน่ SKY DIVER เป็นเครือ่งเลน่ทีเ่ป็นกฬีำเอ็กซต์รมีชนดิหนึง่ สรำ้งควำมตืน่เตน้และมคีวำมเร็วสงู 

ทำงบรษัิทผูป้ระกอบกำรจงึไม่แนะน ำใหบุ้คคลผูม้ปัีญหำสขุภำพ เชน่ ผูท้ีเ่ป็นหรอืมคีวำมเสีย่งตอ่กำรเป็นโรคเกีย่วกบั

หัวใจ ผูท้ีม่โีอกำสช็อคหรอืมกีำรทำงประสำท และ/หรอื สตรมีคีรรภแ์ละอำจมคีรรภ ์เลน่เครือ่งเลน่ SKY DIVER 

2. เพือ่ควำมปลอดภัยของท่ำนเอง ทัง้น้ีซนีคิอล เวลิด์ จะไม่รับผดิชอบตอ่อำกำรบำดเจ็บใดๆ ทีจ่ะเกดิขึน้จำกกำรเลน่

เครือ่งเลน่ SKY DIVER น้ี 

3. ผูป้ระกอบกำรขอสงวนสทิธิใ์นกำรพจิำรณำและอนุญำตให ้หรอืไม่ใหผู้เ้ลน่ใดเลน่เครือ่งเลน่ SKY DIVER น้ี 

4. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

5. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเลน่ 

6. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 
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7. ไม่รับคนืคปูองทุกกรณี 

8. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

9. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ต่อเครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

10. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 

RULES AND REGULATIOINS 

1. Please take out valuable and sharp items such as mobile, money, key, pin before riding. 

2. Do not accept taking care of a child. Parents are recommended to take care of their children while 

attending the ride. 

3. Whilst the Sky Diver is an exiting and exhilarating experience, please note that it is an extreme sport. It 

is therefore NOT recommended for people with heart conditions, persons susceptible to shock and/or 

nervous disorders, and/or prenant woman. Please note that. 

4. Scenical World (The operator) shall not be held liable or responsible under any circumstances for any 

injury, damage or trauma of whatsoever nature that may be inflicted upon any person as a result of their 

participation on the Sky Diver. 

5. The operator hereby reserves the right in its absolute discretion to refuse any person participation on 

the Riddle Coaster. 

6. All guests must be properly attired 

7. Non returnable coupon 

8. Act sensibly and strictly follow the instructions of staff 

9. Careful and safe playing is a must. Guests or their parents shall take responsibility for any damages 

and/or accidents to properties and/or other guests incurred by resulting from or in connection with the 

careless ride or improper use of any facilities, exhibits or equipments. 

10. We shall not be held liable for any accidents, injuries and/or damages that my occur. 

ATVS 
 

 

 

 

 

ประสบกำรณส์ ำหรับผูท้ีช่อบทำ้ทำยควำมมันส ์ควำมสนุก ผจญภัย ไปกบัเสน้ทำงวบิำกท่ำมกลำงธรรมชำต ิ

An experience for those who like to challenge the fun, fun, adventure along the trails in the midst of 

nature. 

ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็กหรอืผูใ้หญ่ สว่นสงู 150 ซม. ขึน้ไป / น ้ำหนักไม่เกนิ 120 กก. 

Requirement Child & Adults are taller than 150 cm and weight not over 120 kg 



Page 13 of 42 

 
 

 
 

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

2. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเลน่ 

3. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

4. ในระหวำ่งเลน่กจิกรรม เครือ่งเลน่เกดิขดัขอ้ง กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีผู่ด้แูล 

5. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

6. หำ้มเลน่ผำดโผน แกลง้ หรอืยุแหย่ผูอ้ืน่ ไม่เชือ่ฟังค ำแนะน ำ เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถหยุดกำรใหบ้รกิำรทันทแีละไมค่นื

คปูอง 

7. สวมใสอ่ปุกรณเ์พือ่ควำมปลอดภัยทีจ่ัดให ้กอ่นและระหวำ่งขบัขี ่

8. ผูเ้ลน่ตอ้งไม่ขบัรถออกนอกบรเิวณสนำม ขบัรถชนผูเ้ลน่คนอืน่ หรอืยืน่มอืและเทำ้ออกนอกตวัขณะขบัขี่ 

9. หำ้มลงจำกรถในขณะเลน่กจิกรรม หำกประสงคจ์ะหยดุเลน่ใหย้กมอืชขูึน้สงูๆ แจง้เจำ้หนำ้ทีส่นำม 

10. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ตอ่เครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

11. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 

RULES AND REGULATIOINS 

1. Before playing, please remove all valuables and sharp objects from your body every time. 

2. Children are not accepted. Parents should supervise their children all the time they play. 

3. Dress should be tight-fitting. 

4. During play activities The player has crashed. Please notify the attendant. 

5. Players must follow the instructions of the staff strictly. 

6. Do not perform acrobatics, prank or incite others. Disobeying advice The operator can immediately stop 

the service and not return the coupon. 

7.Wear the safety equipment provided. Before and during driving 

8. Players must not drive outside the field. Hit another player by driving a car Or extend your hands and 

feet outside your body while driving 

9. Do not get out of the car while playing activities. If you wish to stop playing, raise your hand up high. 

Inform the field staff 

10. Do not play with negligence. Do not remove the device or perform any other operations on the player. 

If there is any damage Both to the players and equipment or players The player or guardian must be 

responsible. 

11. The company is not responsible for any other expenses. Including compensation in all cases To players 

and / or others In the activity area 

SPEEDWAY 
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ส ำหรับผูช้ืน่ชอบควำมเร็ว หำ้มพลำด! กบักำรแขง่รถซิง่สดุมันสป์ระชนัเพือ่น ำเขำ้เสน้ชยั 

For the racing lovers out there, now you can become a racer! 

ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็กหรอืผูใ้หญ่ สว่นสงู 150 ซม. ขึน้ไป / น ้ำหนักไม่เกนิ 90 กก. 

Requirement Child & Adults are taller than 150 cm and weight not over 90 kg 

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

2. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเลน่ 

3. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

4. ในระหวำ่งเลน่กจิกรรม เครือ่งเลน่เกดิขดัขอ้ง กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีผู่ด้แูล 

5. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

6. หำ้มเลน่ผำดโผน แกลง้ หรอืยุแหย่ผูอ้ืน่ ไม่เชือ่ฟังค ำแนะน ำ เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถหยุดกำรใหบ้รกิำรทันทแีละไมค่นื

คปูอง 

7. สวมใสอ่ปุกรณเ์พือ่ควำมปลอดภัยทีจ่ัดให ้กอ่นและระหวำ่งขบัขี ่

8. ผูเ้ลน่ตอ้งไม่ขบัรถออกนอกบรเิวณสนำม ขบัรถชนผูเ้ลน่คนอืน่ หรอืยืน่มอืและเทำ้ออกนอกตวัขณะขบัขี่ 

9. หำ้มลงจำกรถในขณะเลน่กจิกรรม หำกประสงคจ์ะหยดุเลน่ใหย้กมอืชขูึน้สงูๆ แจง้เจำ้หนำ้ทีส่นำม 

10. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ตอ่เครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

11. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 

RULES AND REGULATIOINS 

1. Before playing, please remove all valuables and sharp objects from your body every time. 

2. Children are not accepted. Parents should supervise their children all the time they play. 

3. Dress should be tight-fitting. 

4. During play activities The player has crashed. Please notify the attendant. 

5. Players must follow the instructions of the staff strictly. 

6. Do not perform acrobatics, prank or incite others. Disobeying advice The operator can immediately stop 

the service and not return the coupon. 

7.Wear the safety equipment provided. Before and during driving 

8. Players must not drive outside the field. Hit another player by driving a car Or extend your hands and 

feet outside your body while driving 

9. Do not get out of the car while playing activities. If you wish to stop playing, raise your hand up high. 

Inform the field staff 

10. Do not play with negligence. Do not remove the device or perform any other operations on the player. 

If there is any damage Both to the players and equipment or players The player or guardian must be 

responsible. 

11. The company is not responsible for any other expenses. Including compensation in all cases To players 

and / or others In the activity area 
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SUPER SLIDER 

 

 

 

 

 

สไลดเ์ดอรท์ีใ่หญ่กวำ่และสงูกวำ่เดมิ สนุกเพลดิเพลนิกนัไดท้ัง้ครอบครัว  

Your kids will love the super slide because you can be with them too! 

ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็กหรอืผูใ้หญ่ สว่นสงู 100 ซม. ขึน้ไป / น ้ำหนักไม่เกนิ 80 กก. 

Requirement  Child & Adults are taller than 100 cm and weight not over 80 kg 

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

2. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเลน่ 

3. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

4. ในระหวำ่งเลน่กจิกรรม เครือ่งเลน่เกดิขดัขอ้ง กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีผู่ด้แูล 

5. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

6. หำ้มเลน่ผำดโผน แกลง้ หรอืยุแหย่ผูอ้ืน่ ไม่เชือ่ฟังค ำแนะน ำ เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถหยุดกำรใหบ้รกิำรทันทแีละไมค่นื

คปูอง 

7. ผูเ้ลน่ตอ้งไม่ปลอ่ยมอืจำกเชอืก ลกุขึน้ยนื หรอืนอนโดยเด็ดขำด และลกุจำกบอรด์ทีน่ั่งเมือ่ไดร้ับสญัญำณจำก

เจำ้หนำ้ทีด่แูล 

8. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ต่อเครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

9. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 

RULES AND REGULATIOINS 

1. Please take out valuable and sharp items such as mobile, money, key, pin before riding. 

2. Do not accept taking care of a child. Parents are recommended to take care of their children while 

attending the ride. 

3. All guests must be properly attired 

4. All guests shall contact staff while riding for any problems occur 

5. Act sensibly and strictly follow the instructions of staff 

6. Sefety belt are required while riding 

7. Drive outside of range, hit or interfere while riding is not permitted. 

8. All guests are expected to behave an appropriate manner. Unruly, disruptive or offensive behavior will 

not be tolerated. Violations of this policy may result in the termination of the ride and non retunable 
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coupon. 

9. Get off from the car while riding is not permitted, please contact staff if need 

8. Careful and safe playing is a must. Guests or their parents shall take responsibility for any damages 

and/or accidents to properties and/or other guests incurred by resulting from or in connection with the 

careless ride or improper use of any facilities, exhibits or equipments. 

9. We shall not be held liable for any accidents, injuries and/or damages that my occur. 

THUNDER HAWK 

 

 

 

 

 

โหนรอกสลงิบนิลงจำกหอสงูอนัน่ำหวำดเสยีว โลดแลน่กลำงอำกำศดจุเหยีย่วสำยฟ้ำ  

Flying fox for speed and height lovers, humans can really fly! 

ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็กหรอืผูใ้หญ่ สว่นสงู 100 ซม. ขึน้ไป / น ้ำหนักไม่เกนิ 90 กก. 

Requirement Child & Adults are taller than 100 cm and weight not over 90 kg 

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

2. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเลน่ 

3. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

4. ในระหวำ่งเลน่กจิกรรม เครือ่งเลน่เกดิขดัขอ้ง กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีผู่ด้แูล 

5. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

6. หำ้มเลน่ผำดโผน แกลง้ หรอืยุแหย่ผูอ้ืน่ ไม่เชือ่ฟังค ำแนะน ำ เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถหยุดกำรใหบ้รกิำรทันทแีละไมค่นื

คปูอง 

7. หำ้มถอดหมวกนริภยัและชดุอปุกรณเ์พือ่ควำมปลอดภยั ทีเ่จำ้หนำ้ทีจ่ัดใหต้ลอดเวลำทีเ่ลน่กจิกรรม 

8. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ต่อเครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

9. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 

RULES AND REGULATIOINS 

1. Please take out valuable and sharp items such as mobile, money, key, pin before riding. 

2. Do not accept taking care of a child. Parents are recommended to take care of their children while 

attending the ride. 

3. All guests must be properly attired 
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4. All guests shall contact staff while riding for any problems occur 

5. Act sensibly and strictly follow the instructions of staff 

6. Do not perform acrobatics, prank or incite others. Disobeying advice The operator can immediately stop 

the service and not return the coupon. 

7. Do not take off helmets and safety equipment. Provided by the staff throughout the activity 

8. Do not play with negligence. Do not remove the device or perform any other operations on the player. If 

there is any damage Both to the players and equipment or players The player or guardian must be 

responsible. 

9. The company is not responsible for any other expenses. Including compensation in all cases To players 

and / or others In the activity area 

ZORB 

 

 

 

 

 

ตืน่เตน้กบัลกูบอลใสไซสย์ักษ์ เพิม่ควำมตืน่เตน้ของกำรหมุนๆ...กลิง้ๆ ดิง่ลงจำกเนนิเขำดว้ยควำมเร็วสดุสนุก 

Give yourself a chance to try the Zorb out! Rolling down the slope in a whole new way! 

ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็กหรอืผูใ้หญ่ สว่นสงู 150 ซม. ขึน้ไป / น ้ำหนักไม่เกนิ 160 กก. 

Requirement Child & Adults are taller than 150 cm and weight not over 160 kg 

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

2. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเลน่ 

3. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

4. กรุณำถอดรองเทำ้ ถุงเทำ้ กอ่นเขำ้เลน่ 

5. ในระหวำ่งเลน่กจิกรรม เครือ่งเลน่เกดิขดัขอ้ง กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีผู่ด้แูล 

6. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

7. หำ้มเลน่ผำดโผน แกลง้ หรอืยุแหย่ผูอ้ืน่ ไม่เชือ่ฟังค ำแนะน ำ เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถหยุดกำรใหบ้รกิำรทันทแีละไมค่นื

คปูอง 

8. หำ้มถอดหมวกนริภยัและชดุอปุกรณเ์พือ่ควำมปลอดภยั ทีเ่จำ้หนำ้ทีจ่ัดใหต้ลอดเวลำทีเ่ลน่กจิกรรม 

9. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ต่อเครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

10. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 
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RULES AND REGULATIOINS 

1. Please take out valuable and sharp items such as mobile, money, key, pin before riding. 

2. Do not accept taking care of a child. Parents are recommended to take care of their children while 

attending the ride. 

3. All guests must be properly attired 

4. Please take off shoes, socks before playing 

4. All guests shall contact staff while riding for any problems occur 

5. Act sensibly and strictly follow the instructions of staff 

6. All guests are expected to behave an appropriate manner. Unruly, disruptive or offensive behavior will 

not be tolerated. Violations of this policy may result in the termination of the ride and non retunable 

coupon. 

7. Careful and safe playing is a must. Guests or their parents shall take responsibility for any damages 

and/or accidents to properties and/or other guests incurred by resulting from or in connection with the 

caruests incurred by resulting from or in connection with the careless ride or improper use of any facilities, 

exhibits or equipments. 

8. We shall not be held liable for any accidents, injuries and/or damages that my occur 

SUPER PENDULUM 

 

 

 

 

 

คณุก ำลงัมองหำควำมตืน่เตน้อยู่รเึปลำ่? ทำ้ทำยแรงโนม้ถ่วงกบัเครือ่งเลน่น้ีส!ิ 

Are you looking for excitement? Try defying gravity with this ride! 

ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็กหรอืผูใ้หญ่ สว่นสงู 140 ซม. ขึน้ไป / น ้ำหนักไม่เกนิ 80 กก. 

Requirement Child & Adults are taller than 140 cm and weight not over 80 kg 

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. เน่ืองจำกเครือ่งเลน่ SUPER PENDULUM เป็นเครือ่งเลน่ทีเ่ป็นกฬีำเอ็กซต์รมีชนดิหนึง่ สรำ้งควำมตืน่เตน้และมี

ควำมเร็วสงู ทำงบรษัิทผูป้ระกอบกำรจงึไม่แนะน ำใหบุ้คคลผูม้ปัีญหำสขุภำพ เชน่ ผูท้ีเ่ป็นหรอืมคีวำมเสีย่งตอ่กำรเป็นโรค

เกีย่วกบัหัวใจ ผูท้ีม่โีอกำสช็อคหรอืมกีำรทำงประสำท และ/หรอื สตรมีคีรรภแ์ละอำจมคีรรภ ์เลน่เครือ่งเลน่ SUPER 

PENDULUM 

2. เพือ่ควำมปลอดภัยของท่ำนเอง ทัง้น้ีซนีคิอล เวลิด์ จะไม่รับผดิชอบตอ่อำกำรบำดเจ็บใดๆ ทีจ่ะเกดิขึน้จำกกำรเลน่

เครือ่งเลน่ SUPER PENDULUM น้ี 

3. ผูป้ระกอบกำรขอสงวนสทิธิใ์นกำรพจิำรณำและอนุญำตให ้หรอืไม่ใหผู้เ้ลน่ใดเลน่เครือ่งเลน่ SUPER PENDULUM น้ี 

4. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 
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5. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเลน่ 

6. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

7. ไม่รับคนืคปูองทุกกรณี 

8. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

9. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ต่อเครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

10. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 

RULES AND REGULATIOINS 

1. Please take out valuable and sharp items such as mobile, money, key, pin before riding. 

2. Do not accept taking care of a child. Parents are recommended to take care of their children while 

attending the ride. 

3. Whilst the Super Pendulum is an exiting and exhilarating experience, please note that it is an extreme 

sport. It is therefore NOT recommended for people with heart conditions, persons susceptible to shock 

and/or nervous disorders, and/or prenant woman. Please note that. 

4. Scenical World (The operator) shall not be held liable or responsible under any circumstances for any 

injury, damage or trauma of whatsoever nature that may be inflicted upon any person as a result of their 

participation on the Super Pendulum. 

5. The operator hereby reserves the right in its absolute discretion to refuse any person paticpatin on the 

Super Pendulum 

8. Act sensibly and strictly follow the instructions of staff 

9. Careful and safe playing is a must. Guests or their parents shall take responsibility for any damages 

and/or accidents to properties and/or other guests incurred by resulting from or in connection with the 

careless ride or improper use of any facilities, exhibits or equipments. 

10. We shall not be held liable for any accidents, injuries and/or damages that my occur. 

TYPHOON TOWER 

 

 

 

 

 

เตรยีมหลัง่อะดรนีำลนีใหห้ัวใจเตน้รัวไปพรอ้มกบัเครือ่งเลน่สดุระทกึ ทีจ่ะพำคณุหมุนขึน้สูย่อดสดุ 

Ever wonder what it'd feel like to be in a typhoon? Here's your chance to experience it! 

ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็กหรอืผูใ้หญ่ สว่นสงู 140 ซม. ขึน้ไป / น ้ำหนักไม่เกนิ 80 กก. 

Requirement Child & Adults are taller than 140 cm and weight not over 80 kg 
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กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. เน่ืองจำกเครือ่งเลน่ TYPHOON TOWER เป็นเครือ่งเลน่ทีเ่ป็นกฬีำเอ็กซต์รมีชนดิหนึง่ สรำ้งควำมตืน่เตน้และมี

ควำมเร็วสงู ทำงบรษัิทผูป้ระกอบกำรจงึไม่แนะน ำใหบุ้คคลผูม้ปัีญหำสขุภำพ เชน่ ผูท้ีเ่ป็นหรอืมคีวำมเสีย่งตอ่กำรเป็นโรค

เกีย่วกบัหัวใจ ผูท้ีม่โีอกำสช็อคหรอืมกีำรทำงประสำท และ/หรอื สตรมีคีรรภแ์ละอำจมคีรรภ ์เลน่เครือ่งเลน่ TYPHOON 

TOWER 

2. เพือ่ควำมปลอดภัยของท่ำนเอง ทัง้น้ีซนีคิอล เวลิด์ จะไม่รับผดิชอบตอ่อำกำรบำดเจ็บใดๆ ทีจ่ะเกดิขึน้จำกกำรเลน่

เครือ่งเลน่ TYPHOON TOWER น้ี 

3. ผูป้ระกอบกำรขอสงวนสทิธิใ์นกำรพจิำรณำและอนุญำตให ้หรอืไม่ใหผู้เ้ลน่ใดเลน่เครือ่งเลน่ TYPHOON TOWER น้ี 

4. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

5. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเลน่ 

6. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

7. ไม่รับคนืคปูองทุกกรณี 

8. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

9. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ต่อเครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

10. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 

RULES AND REGULATIOINS 

1. Please take out valuable and sharp items such as mobile, money, key, pin before riding. 

2. Do not accept taking care of a child. Parents are recommended to take care of their children while 

attending the ride. 

3. Whilst the Typhoons Towers is an exiting and exhilarating experience, please note that it is an extreme 

sport. 

4.It is therefore NOT recommended for people with heart conditions, persons susceptible to shock and/or 

nervous disorders, and/or prenant woman. Please note that. 

5. Scenical World (The operator) shall not be held liable or responsible under any circumstances for any 

injury, damage or trauma of whatsoever nature that may be inflicted upon any person as a result of their 

participation on the Typhoons Towers. 

6. The operator hereby reserves the right in its absolute discretion to refuse any person participation on 

the Typhoons Towers. 

7. All guests must be properly attired 

8. Non returnable coupon 

9. Act sensibly and strictly follow the instructions of staff 

10. Careful and safe playing is a must. Guests or their parents shall take responsibility for any damages 

and/or accidents to properties and/or other guests incurred by resulting from or in connection with the 

careless ride or improper use of any facilities, exhibits or equipments. 

11. We shall not be held liable for any accidents, injuries and/or damages that my occur. 
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BUBBLE BUMPER 

 

 

 

 

 

รถบั๊มพล์อยน ้ำทีค่ณุหนูๆ หำ้มพลำด มำพรอ้มกบัปืนฉีดน ้ำใหส้ำดใสก่นัอย่ำงเมำมันส ์

Not an ordinary bumper boat, it comes with a water gun for additional fun. 

ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็กหรอืผูใ้หญ่ สว่นสงู 120 ซม. ขึน้ไป / น ้ำหนักไม่เกนิ 80 กก. 

Requirement  Child & Adults are taller than 120 cm and weight not over 80 kg 

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

2. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเลน่ 

3. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

4. ในระหวำ่งเลน่กจิกรรม เครือ่งเลน่เกดิขดัขอ้ง กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีผู่ด้แูล 

5. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

6. หำ้มเลน่ผำดโผน แกลง้ หรอืยุแหย่ผูอ้ืน่ ไม่เชือ่ฟังค ำแนะน ำ เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถหยุดกำรใหบ้รกิำรทันทแีละไมค่นื

คปูอง 

7. ผูเ้ลน่ตอ้งไม่เอำมอืลงมำกวกัน ้ำเลน่ ไม่ยนืขณะอยู่บนเรอื ไม่ใชม้อืดงึผูเ้ลน่บนเรอืล ำอืน่ 

8. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ต่อเครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

9. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 

RULES AND REGULATIOINS 

1. Please take out valuable and sharp items such as mobile, money, key, pin before riding. 

2. Do not accept taking care of a child. Parents are recommended to take care of their children while 

attending the ride. 

3. All guests must be properly attired 

4. All guests shall contact staff while riding for any problems occur 

5. Act sensibly and strictly follow the instructions of staff 

6. All guests are expected to behave an appropriate manner. Unruly, disruptive or offensive behavior will 

not be tolerated. Violations of this policy may result in the termination of the ride and non retunable 

coupon. 

7. Bailing, standing, pulling other guests are not permitted while riding. 

8. Careful and safe playing is a must. Guests or their parents shall take responsibility for any damages 
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and/or accidents to properties and/or other guests incurred by resulting from or in connection with the 

careless ride or improper use of any facilities, exhibits or equipments. 

9. We shall not be held liable for any accidents, injuries and/or damages that my occur. 

2. โซนสวนน ้ำสแปลช (SPLASH) – เป็นอำณำจักรสวนน ้ำขนำดใหญ่ ที่กลำ้ทำ้คุณมำสนุกเรำ้ใจไดทุ้กคนในครอบครัว 

ทัง้ยังสรำ้งควำมสนุกสนำนเพลดิใหคุ้ณไดไ้ม่รูจ้บ กับสไลดเ์ดอร ์สระน ้ำวน สระคลืน่ยักษ์ กว่ำ 15 ชนิด มีทัง้สไลเดอร์

เดีย่ว, คู ่และกลุม่ และมเีครือ่งเลน่หลำยอย่ำงทีเ่ป็นไฮไลต ์เช่น Splash Coaster สไลดเ์ดอรท์ี่ยำวที่สุดในประเทศไทย

ยำวถงึ 195 เมตร โซนสวนน ้ำสแปลชอุดมไปดว้ยร่มเงำของพันธุไ์มน้ำนำชนิด จงึเป็นที่สุดของควำมชุ่มฉ ่ำกับสวนน ้ำ

ระดบัเวลิดค์ลำสแห่งแรกในบรรยำกำศขนุเขำธรรมชำต ิ

SPLASH - Explore Thailand’s the first world-class state of art waterpark right in the center of the mountains 

with the fantastic adrenalin pumping interactive water features over 15 thrilling slides. Scenical World 

Splash guarantees the fun and joyful for the whole family with non-stop water play action on the multi-

level platforms including wave pool, lazy pool, and aqua play contemporary water sliders. 

โซนสวนน ำ้สแปลช SCENICAL SPLASH 

SPACE BOWL 

 

 

 

 

 

ควำมรูส้กึเหมอืนถูกดดูเขำ้ไปหมุนวนในหว้งอวกำศกอ่นทีห่ลน่ลงไปในหลมุด ำ!!  

Get ready for a whirly excitement, enter the gravitational space, twist and turn, before coming back to 

Earth ... in a splash pool! 

วธิเีลน่ แบบอปุกรณ์หว่งยำง 2 ทีน่ ัง่ 

ผูเ้ลน่ตอ้งปฏบิัตติำมกฎควำมปลอดภัยในท่ำทำงทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครัด ซึง่ผูเ้ลน่ทัง้สองจะตอ้งแบ่งน ้ำหนักใหผู้ท้ีม่ี

น ้ำหนักมำกน่ังดำ้นหลงั โดยน่ังสอดขำใตแ้ขนของผูเ้ลน่ดำ้นหนำ้ โดยผูเ้ลน่ดำ้นหนำ้จะตอ้งหนีบขำของผูเ้ลน่ดำ้นหลงัไว ้

และใหผู้ท้ีม่นี ้ำหนักนอ้ยน่ังดำ้นหนำ้โดยเหยยีดขำตรงและไขวก้นัพรอ้มยกสะโพกขึน้เล็กนอ้ย ป้องกนัไม่ใหก้น้ถกูบัรำง 

SLIDER RULE: RAFT FOR 2 PERSONS 

Follow the lifeguard and instruction. In order to balance the weight, the person who has more weight must 

sit at the back. Both legs of the person who sits at the back must be under the arms of the person who sits 

in the front. The front person straighten the legs and cross them. Hold the bottom up so that it does not 

grate with the sliders. 

สว่นสูงและน ำ้หนกัของผูเ้ลน่ 

ผูเ้ลน่จะตอ้งมคีวำมสงู 120 เซนตเิมตรขึน้ไป และจะตอ้งมนี ้ำหนัก 35 กโิลกรัมขึน้ไป แตต่อ้งไม่เกนิ 105 กโิลกรัม 

น ้ำหนักรวม 2 ท่ำนตอ้งไม่เกนิ 160 กโิลกรัม 

https://www.scenicalworld.com/splash.php
https://www.scenicalworld.com/en/splash.php
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HEIGHT AND WEIGHT RESTRICTIONS 

Riders must be taller than 120 cm and weight over 35 kg but not over 105 kg Total weight of 2 persons 

must not exceed 160 kg 

BOOMERANGO 

 

 

 

 

 

มันสไ์ปกบักำรพุ่งตวัลงอย่ำงสดุแรงตอ่เน่ืองดว้ยทะยำนขึน้สูพ่ืน้ทีส่งูชนัอนัน่ำหวำดเสยีวทีจ่ะท ำใหค้ณุแทบจะหยดุหำยใจ

กนัเลยทเีดยีว 

Hurtling down before encountering an exhilarating splashdown! 

วธิเีลน่แบบอปุกรณ์หว่งยำง 2 ทีน่ ัง่ 

ผูเ้ลน่ตอ้งปฏบิัตติำมกฎควำมปลอดภัยในท่ำทำงทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครัด ซึง่ผูเ้ล่นทัง้สองจะตอ้งแบ่งน ้ำหนักใหผู้ท้ี่มี

น ้ำหนักมำกน่ังดำ้นหลงั โดยน่ังสอดขำใตแ้ขนของผูเ้ลน่ดำ้นหนำ้ โดยผูเ้ลน่ดำ้นหนำ้จะตอ้งหนีบขำของผูเ้ล่นดำ้นหลังไว ้

และใหผู้ท้ีม่นี ้ำหนักนอ้ยน่ังดำ้นหนำ้โดยเหยยีดขำตรง และไขวก้นัพรอ้มยกสะโพกขึน้เล็กนอ้ย ป้องกนัไม่ใหก้น้ถูกบัรำง 

SLIDER RULE: RAFT FOR 2 PERSONS 

Follow the lifeguard and instruction. In order to balance the weight, the person who has more weight must 

sit at the back. Both legs of the person who sits at the back must be under the arms of the person who sits 

in the front. The front person straighten the legs and cross them. Hold the bottom up so that it does not 

grate with the sliders. 

สว่นสูงและน ำ้หนกัของผูเ้ลน่ 

ผูเ้ล่นจะตอ้งมีควำมสูง 130 เซนตเิมตรขึน้ไป และจะตอ้งมีน ้ำหนัก 40 กโิลกรัมขึน้ไป แต่ตอ้งไม่เกนิ 105 กโิลกรัม 

น ้ำหนักรวม 2 ท่ำน ตัง้แต ่90 กโิลกรัม แตไ่ม่เกนิ 160 กโิลกรัม 

HEIGHT AND WEIGHT RESTRICTIONS 

Riders must be taller than 130 cm and weight over 40 kg but not over 105 kg Total weight of 2 persons 

must be within 90-160 kg 

THUNDER BOLT 
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คณุจะถูกระทุง้ดว้ยแรงน ้ำมหำศำล พำคณุไหลไปตำมทอ่ทีโ่คง้ตลีงักำแลว้หลดุออกมำลงสระน ้ำอย่ำงสวยงำม 

Feel the jolt from this plunge. 

วธิเีลน่แบบบอดีส้ไลด ์

ผูเ้ลน่ตอ้งปฏบิัตติำมกฎควำมปลอดภัยในท่ำทำงทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครัด โดยผูเ้ลน่จะตอ้งน ำมอืทัง้สองขำ้งไขว ้

กำกบำททีห่นำ้อก เก็บขอ้ศอกใหเ้รยีบรอ้ย ขำทัง้สองขำ้งเหยยีดตรงและไขวก้นั ยนืหลงัใหต้รงตดิกบัเครือ่งเลน่ กม้หนำ้

เล็กนอ้ยเมือ่เครือ่งเลน่เริม่ท ำงำนและหำ้มปลอ่ยมอืเด็ดขำด 

SLIDER RULE : BODY SLIDERS 

Follow the lifeguard and instruction. Riders must cross the arms, keep the below by the body. Straighten 

both legs and cross them. Lay the back with slider. Bend down the head a little. When the ride starts, DO 

NOT leave your arms or elbows. 

สว่นสูงและน ำ้หนกัของผูเ้ลน่ 

ผูเ้ลน่จะตอ้งมคีวำมสงู 140 เซนตเิมตรขึน้ไป และจะตอ้งมนี ้ำหนัก 55 กโิลกรัมขึน้ไป แตต่อ้งไม่เกนิ 100 กโิลกรัม 

HEIGHT AND WEIGHT RESTRICTIONS 

Riders must be taller than 140 cm and weight over 55 kg but not over 100 kg 

JUMPER 

 

 

 

 

 

มำหลัง่อะดรนีำลนีกบักำรลืน่ไหลแบบอสิระตำมแรงโนม้ถ่วงทีด่ ิง่ลงดว้ยควำมเร็วสงู 

An adrenaline pumping experience of a fast free fall motion. 

 

วธิเีลน่ ใชอ้ปุกรณ์แบบแผน่ MAT 

ผูเ้ลน่ตอ้งปฏบิัตติำมกฎควำมปลอดภัยในท่ำทำงทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครัด โดยผูเ้ลน่จะตอ้งนอนคว ำ่หนำ้รำบลงบนแผ่น 

Mat จับกำ้นจับ เก็บขอ้ศอกยกคำงขึน้ไม่ใหต้ดิแผ่น Mat 

SLIDER RULE: BODY MAT 

Follow the lifeguard and instruction. All riders must lay down on their belly, grab their hands tightly at the 

handles, keep the elbow inside, chin up, straighten both legs and crossed them. 

สว่นสูงและน ำ้หนกัของผูเ้ลน่ 

ผูเ้ลน่จะตอ้งมคีวำมสงู 140 เซนตเิมตรขึน้ไป และจะตอ้งมนี ้ำหนัก 50 กโิลกรัมขึน้ไป แตต่อ้งไม่เกนิ 105 กโิลกรัม 
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HEIGHT AND WEIGHT RESTRICTIONS 

Riders must be taller than 140 cm and must weight more than 50 kg but not over 105 kg 

RACER WAVE 

 

 

 

 

 

ทดสอบควำมกลำ้จำกกำรดิง่ลงจำกยอดสดุลงมำดว้ยควำมเร็วสงู ทีจ่ะท ำใหค้ณุแทบหยุดหำยใจ 

An adrenaline pumping experience of a fast free fall motion. 

วธิเีลน่ อปุกรณ์แบบแผน่ MAT 

ผูเ้ลน่ตอ้งปฏบิัตติำมกฎควำมปลอดภัยในท่ำทำง ทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครัด โดยผูเ้ลน่จะตอ้งนอน คว ำ่หนำ้รำบลงบน

แผ่น Mat จับกำ้นจับ เก็บขอ้ศอก ยกคำงขึน้ไม่ใหต้ดิแผ่น Mat ป้องกนักำรกระแทก และเหยยีดขำตรงแลว้ไขวก้นั 

SLIDER RULE: BODY MAT 

Follow the lifeguard and instruction. All riders must lay down on their belly, grab their hands tightly at the 

handles, keep the elbow inside, chin up, straighten both legs and crossed them. 

สว่นสูงและน ำ้หนกัของผูเ้ลน่ 

ผูเ้ลน่จะตอ้งมคีวำมสงู 130 เซนตเิมตรขึน้ไป และจะตอ้งมนี ้ำหนัก 40 กโิลกรัมขึน้ไป แตต่อ้งไม่เกนิ 105 กโิลกรัม 

HEIGHT AND WEIGHT RESTRICTIONS 

Riders must be taller than 130 cm and must weight more than 40 kg but not over 105 kg 

KAMIKAZE 

 

 

 

 

 

เตรยีมตวั ระวงั สไลด ์จับสือ่ใหแ้น่น กำรแขง่ขนัเริม่ตน้ขึน้แลว้ ใครจะลงมำถงึเสน้ชยักอ่นกนั !! 

Ready. Set. Slide! Grab a racer mat and challenge your friend for a duel on high-speed competitive plunge 

to the finish line. Clock the fastest time down this steep dueling racer and claim victory with the biggest 

thrill ever. 
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วธิเีลน่ แบบบอดีส้ไลด ์

ผูเ้ลน่ตอ้งปฏบิัตติำมกฎควำมปลอดภัยในท่ำทำง ทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครัด โดยผูเ้ลน่จะตอ้งน ำ มอืทัง้สองขำ้งไขว ้

กำกบำททีห่นำ้อกเก็บขอ้ศอก ใหเ้รยีบรอ้ย ขำทัง้สองขำ้งเหยยีดตรงและไขวก้นั นอนรำบกบัพืน้ยกศรีษะขึน้เล็กนอ้ย 

SLIDER RULES: BODY SLIDES 

Follow the lifeguard and instruction, all riders must ride in a laying position, ankles crossed and hand 

across over the chest. Hold your head not to touch the floor. 

สว่นสูงและน ำ้หนกัของผูเ้ลน่ 

ผูเ้ลน่จะตอ้งมคีวำมสงู 120 เซนตเิมตรขึน้ไป และจะตอ้งมนี ้ำหนัก 35 กโิลกรัมขึน้ไป แตต่อ้งไม่เกนิ 105 กโิลกรัม 

HEIGHT AND WEIGHT RESTRICTIONS 

Riders must be taller than 120 cm and must weight more than 35 kg but not over 105 kg 

PYTHON 

 

 

 

 

 

คณุตอ้งสไลดห์นีใหเ้ร็วทีส่ดุเพือ่เอำชวีติใหร้อดจำกเสน้ทำงโคง้คดเคีย้ว กอ่นทีจ่ะถูกเขยอืบจำกงยูักษ์!!! 

Get eaten alive by this ride! Our python will make you slide for your life! 

วธิเีลน่ แบบอปุกรณ์หว่งยำง 4 ทีน่ ัง่ 

ผูเ้ลน่ตอ้งปฏบิัตติำมกฎควำมปลอดภัยในท่ำทำง ทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครัด โดยผูเ้ลน่ทีน่ั่งจะตอ้ง มนี ้ำหนัก รวมกนัไม่

เกนิ 320 กโิลกรัม จะตอ้งน่ังให ้น ้ำหนักบนห่วงยำงพอดกีนั โดยใหเ้หยยีดขำตรง ทับกนัไวแ้ละจับหหู่วงยำงใหแ้น่น 

SLIDER RULE: RAFT FOR 4 PERSONS 

Follow the lifeguard and instruction. Total 4 persons weight must not exceed 320 kg. All riders must sit and 

lay their legs in the middle and interlock one another. All riders must hold the handle bars AT ALL TIME. 

สว่นสูงและน ำ้หนกัของผูเ้ลน่ 

ผูเ้ลน่จะตอ้งมคีวำมสงู 120 เซนตเิมตรขึน้ไป และจะตอ้งมนี ้ำหนัก 35 กโิลกรัมขึน้ไป แตต่อ้งไม่เกนิ 105 กโิลกรัม 

น ้ำหนักรวม 4 ท่ำนตอ้งไม่เกนิ 320 กโิลกรัม 

HEIGHT AND WEIGHT RESTRICTIONS 

Rider must taller than 120 cm and weight more than 35 kg but not over than 105 kg Total weight of 4 

persons must not exceed 320 kg 
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SPLASH COASTER 

 

 

 

 

 

จุดระเบดิควำมมันสด์ว้ยแรงผลกัดนัของน ้ำพำคณุสไลดไ์ปตำมเสน้ทำงอนัน่ำตืน่เตน้ ทำ้ทำย ทัง้โคง้ เลีย้ว ขึน้ ลง ตำม

ระดบัควำมแรง 

Have a blast at Splash Coaster. An intense water coaster that combines the climb, the twist, the turn 

before the final plunge that will hype you up! 

วธิเีลน่ แบบอปุกรณ์หว่งยำง 2 ทีน่ ัง่ 

ผูเ้ลน่ตอ้งปฏบิัตติำมกฎควำมปลอดภัยในท่ำทำง ทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครัด ซึง่ผูเ้ลน่ทัง้สองจะตอ้งแบ่ง น ้ำหนักใหผู้ท้ีม่ี

น ้ำหนักมำกน่ังดำ้นหลงั โดยน่ังสอดขำใตแ้ขนของผูเ้ลน่ดำ้นหนำ้ โดยผูเ้ลน่ดำ้นหนำ้จะตอ้ง หนีบขำของผูเ้ลน่ดำ้นหลงั

ไวแ้ละใหผู้ท้ีม่นี ้ำหนักนอ้ย น่ังดำ้นหนำ้โดยเหยยีดขำตรงและไขวก้นัพรอ้มยกสะโพกขึน้เล็กนอ้ย ป้องกนัไม่ใหก้น้ถูกบั

รำง 

SLIDER RULE: RAFT FOR 2 PERSONS 

Follow the lifeguard and instruction. In order to balance the weight, the person who has more weight must 

sit at the back. Both legs of the person who sits at the back must be under the arms of the person who sits 

in the front. The front person straighten the legs and cross them. Hold the bottom up so that it does not 

grate with the sliders. 

สว่นสูงและน ำ้หนกัของผูเ้ลน่ 

ผูเ้ลน่จะตอ้งมคีวำมสงู 120 เซนตเิมตรขึน้ไป และจะตอ้งมนี ้ำหนัก 35 กโิลกรัมขึน้ไป แตต่อ้งไม่เกนิ 105 กโิลกรัม 

น ้ำหนักรวม 2 ท่ำนตอ้งไม่เกนิ 160 กโิลกรัม 

HEIGHT AND WEIGHT RESTRICTIONS 

Riders must be taller than 120 cm and weight over 35 kg but not over 105 kg Total weight of 2 persons 

must not exceed 160 kg 

TANTRUM ALLEY 
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พำยุทอรน์ำโดทีจ่ะพำคณุแกวง่ไปมำสลบัขึน้ลงดว้ยควำมเร็วสงูกอ่นพุ่งเขำ้สูค่วำมมดือนัน่ำตืน่เตน้ กอ่นจะน ำพำคณุสู่

ทำงออกทีป่ลำยอโุมงค ์! 

A water tornado in the dark! Experience dropping through an elevated chute that sends you down banked 

turns, radical twists and dips before dunking in a pool of water. 

วธิเีลน่ แบบอปุกรณ์หว่งยำง 4 ทีน่ ัง่ 

ผูเ้ลน่ตอ้งปฏบิัตติำมกฎควำมปลอดภัยในท่ำทำง ทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครัด โดยผูเ้ลน่ทัง้ 4 ท่ำนจะตอ้ง มนี ้ำหนักรวมกนั

ไม่เกนิ 260 กโิลกรัม จะตอ้งน่ังให ้น ้ำหนักบนห่วงยำงมคีวำม Balance โดยใหเ้หยยีดขำ ตรงทับและล็อคขำกนัไว ้จับหู

ห่วงยำงใหแ้น่นตลอดระยะเวลำทีเ่ลน่ 

SLIDER RULE: RAFT FOR 4 PERSONS 

Follow the lifeguard and instruction. Total 4 persons weight must not exceed 260 kg. All riders must sit and 

lay their legs in the middle and interlock one another. All riders must hold the handle bars AT ALL TIME. 

สว่นสูงและน ำ้หนกัของผูเ้ลน่ 

ผูเ้ลน่จะตอ้งมคีวำมสงู 130 เซนตเิมตรขึน้ไป และจะตอ้งมนี ้ำหนัก 40 กโิลกรัมขึน้ไป แตต่อ้งไม่เกนิ 95 กโิลกรัม น ้ำหนัก

รวม 4 ท่ำนตอ้งไม่เกนิ 260 กโิลกรัม 

HEIGHT AND WEIGHT RESTRICTIONS 

Riders must be taller than 130 cm and weight more than 40 kg but not over 95 kg Total weight of 4 

persons must not exceed 260 kg 

TORNADO 

 

 

 

 

 

หวำดเสยีวไปกบัสไลเดอรท์ีใ่หค้วำมรูส้กึเหมอืนถูกพำยทุอรน์ำโดดดูวนลงไปยังสระน ้ำอย่ำงรวดเร็ว 

Get funneled into an oscillating tube ride that will leave you and your friends reeling through a twisting, 

turning water flume. Hold on tight as you soar at incredible speed before spilling out into a splash pool. 

วธิเีลน่ แบบอปุกรณ์หว่งยำง 4 ทีน่ ัง่ 

ผูเ้ลน่ตอ้งปฏบิัตติำมกฎควำมปลอดภัยในท่ำทำง ทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครัด โดยผูเ้ลน่จะตอ้งมนี ้ำหนัก รวมกนัไม่เกนิ 

320 กโิลกรัม จะตอ้งน่ังใหน้ ้ำหนักบน ห่วงยำงพอดกีนั โดยใหเ้หยยีดขำตรงทับกนัไว ้และจับหูห่วงยำงใหแ้น่น 

SLIDER RULE: RAFT FOR 4 PERSONS 

Follow the lifeguard and instruction. Total 4 persons weight must not exceed 320 kg. All riders must sit and 

lay their legs in the middle and interlock one another. All riders must hold the handle bars AT ALL TIME. 
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สว่นสูงและน ำ้หนกัของผูเ้ลน่ 

ผูเ้ลน่จะตอ้งมคีวำมสงู 130 เซนตเิมตรขึน้ไป และจะตอ้งมนี ้ำหนัก 40 กโิลกรัมขึน้ไป แตต่อ้งไม่เกนิ 105 กโิลกรัม 

น ้ำหนักรวม 4 ท่ำนตอ้งไม่เกนิ 320 กโิลกรัม 

HEIGHT AND WEIGHT RESTRICTIONS 

Rider must taller than 130 cm and weight more than 40 kg but not over than 105 kg Total weight of 4 

persons must not exceed 320 kg 

SPLASH VALLEY 

 

 

 

 

 

ผจญภัยในดนิแดนแห่งสสีนัสดใส ใหเ้ด็กๆ ตืน่เตน้ไปกบัถังน ้ำขนำดยักษ์พรอ้มทีจ่ะปลอ่ยใหซ้ดัสำดกนัอย่ำงสนุกสนำน

จนลมืกลบับำ้นเลยทเีดยีว 

Get wet and wild at the Splash Valley! Share the rush of the giant bucket tipping over gallons of fun in an 

action-packed wonderland of interactive water plays. It’s the coolest place for kids to be. 

สว่นสูงและน ำ้หนกัของผูเ้ลน่ 

ผูเ้ลน่จะตอ้งมคีวำมสงู 140 เซนตเิมตรขึน้ไป และจะตอ้งมนี ้ำหนัก 55 กโิลกรัมขึน้ไป แตต่อ้งไม่เกนิ 100 กโิลกรัม 

HEIGHT AND WEIGHT RESTRICTIONS 

Players must be over 140 centimeters tall. And must weigh 55 kg or more But must not exceed 100 kg 

KIDDIE SLIDE 

 

 

 

 

 

สไลเดอรส์ ำหรับเด็กๆ ทีจ่ะสรำ้งเสยีงหัวเรำะไดท้ัง้วนั ไมม่เีบือ่ 

Your children will love Kiddie Slides, water slides for the little ones. Your children will giggle, splash and 

stay cool for hours! 
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วธิเีลน่ 

ผูเ้ลน่จะตอ้งอยู่ในท่ำเหยยีดขำตรง (หำ้มผูป้กครองหรอืผูท้ีม่สีว่นสงูตัง้แต ่140 เซนตเิมตรขึน้ไปเลน่เครือ่งเลน่ Kiddie 

Slide โดยเด็ดขำด) 

SLIDER RULE: HOW TO SIT CORRECTLY 

Follow the lifeguard and instruction. All riders must sit on the bottom, bend the elbow and keep them by 

the body. Straighten both legs on front. 

สว่นสูงและน ำ้หนกัของผูเ้ลน่ 

เด็กตอ้งมสีว่นสงูไม่เกนิ 140 เซนตเิมตร เด็กทีม่สีว่นสงูต ำ่กวำ่ 120 เซนตเิมตร ตอ้งมผีูป้กครองดแูลอย่ำงใกลช้ดิ 

HEIGHT AND WEIGHT RESTRICTIONS 

Riders must be taller than 140 cm and must weight more than 55 kg but not over 100 kg 

CYCLONE 

 

 

 

 

 

พรอ้มรยึัง! กบัสมรภมูปิระลองควำมเร็วบนกระแสน ้ำอนัเชีย่วกรำก วำ่ใครจะลงมำถงึผนืน ้ำกอ่นกนั!! 

Ready. Set. Slide! Grab a racer mat and take your friend on a dueling high-speed competitive plunge to the 

finish line. Clock the fastest time down this steep Dueling Racer and claim victory with the biggest thrill 

ever. 

วธิเีลน่ แบบบอดีส้ไลด ์ส ำหรบัอโุมงคเ์ปิด 2 ชอ่ง และอโุมงคปิ์ด 1 ชอ่ง 

ผูเ้ลน่ตอ้งปฏบิัตติำมกฎควำมปลอดภัยในท่ำทำง ทีก่ ำหนดไวอ้ย่ำงเคร่งครัด โดยผูเ้ลน่จะตอ้งน ำ มอืทัง้สองขำ้งไขว ้

กำกบำททีห่นำ้อกเก็บขอ้ศอก ใหเ้รยีบรอ้ย ขำทัง้สองขำ้งเหยยีดตรงและไขวก้นั นอนรำบกบัพืน้ยกศรีษะขึน้เล็กนอ้ย 

SLIDER RULE: BODY SLIDES 

Follow the lifeguard and instruction, all riders must ride in a laying position, ankles crossed and hand 

across over the chest. Hold your head not to touch the floor. 

สว่นสูงและน ำ้หนกัของผูเ้ลน่ 

ผูเ้ลน่จะตอ้งมคีวำมสงู 120 เซนตเิมตรขึน้ไป และจะตอ้งมนี ้ำหนัก 35 กโิลกรัมขึน้ไป แตต่อ้ง ไม่เกนิ 105 กโิลกรัม 2 

ทำ่นไม่เกนิ 160 กโิลกรัม 

HEIGHT AND WEIGHT RESTRICTIONS 

Riders must be taller than 120 cm and weight more than 35 kg but not over 105 kg Total weight of 2 

persons must not exceed 160 kg 
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WAVE POOL 

 

 

 

 

ไดเ้วลำแห่งควำมสนุกกนัทัง้ครอบครัว ใหช้วนมำไลจ่ับคลืน่ยักษ์ทีพ่รอ้มจะถำโถมเขำ้ใสใ่หลุ้น้ระทกึทุกนำท ี

You’re sure to catch a wave, where the surf’s always up! Come share the rush in this giant wave pool and 

have a swell of a time with the family. 

สว่นสูงและน ำ้หนกัของผูเ้ลน่ 

เด็กตอ้งมสีว่นสงูตัง้แต ่70 เซนตเิมตรขึน้ไป แตไ่ม่เกนิ 140 เซนตเิมตร และเด็กทีม่สีว่นสงู ต ำ่กวำ่ 120 เซนตเิมตร ตอ้ง

มผูีป้กครองดแูล อย่ำงใกลช้ดิ 

RULE : INDIVIDUAL RAFTS OR RAFTS FOR 2 CAN BE USED IN THIS AREA 

Children must not taller than 70 cm but not exceed 140 cm. Children under 120 cm must be under parents 

supervision 

LAZY RIVER 

 

 

 

 

 

ลอยตวัสบำยๆ รอบสวนรมิแม่น ้ำทีไ่หลเอือ่ย  

Leisurely float around the park on a gently flowing river. 

สว่นสูงและน ำ้หนกัของผูเ้ลน่ 

เด็กตอ้งมสีว่นสงูตัง้แต ่70 เซนตเิมตรขึน้ไป แตไ่ม่เกนิ 140 เซนตเิมตร และเด็กทีม่สีว่นสงู ต ำ่กวำ่ 120 เซนตเิมตร ตอ้ง

มผูีป้กครองดแูล อย่ำงใกลช้ดิ 

HEIGHT AND WEIGHT RESTRICTIONS 

Children must not taller than 70 cm but not exceed 140 cm. Children under 120 cm must be under parents 

supervision 
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JACUZZI 

 

 

 

 

 

จำกซุซีใ่หค้ณุนอนแชน่ ้ำแบบสบำยๆ ฟินๆ  

Come and melt all your tensions away 

สว่นสูงและน ำ้หนกัของผูเ้ลน่ 

เด็กตอ้งมสีว่นสงูตัง้แต ่70 เซนตเิมตรขึน้ไป แตไ่ม่เกนิ 140 เซนตเิมตร และเด็กทีม่สีว่นสงู ต ำ่กวำ่ 120 เซนตเิมตร ตอ้ง

มผูีป้กครองดแูล อย่ำงใกลช้ดิ 

HEIGHT AND WEIGHT RESTRICTION 

Children must not taller than 70 cm but not exceed 140 cm. Children under 120 cm must be under parents 

supervision. 

3.โซนสวนสนุกคดิส ์(KIDS) สวนสนุกส ำหรับเด็ก รวมเครื่องเล่นหรรษำที่สนุกกันไดท้ัง้ครอบครัว กว่ำ 7 ชนิด มีเครื่อง

เลน่น่ำรักๆ เอำใจคณุหนูๆ วยัซน รับรองวำ่เด็กๆ น่ำจะสนุกสนำนไดเ้ต็มที่ และที่ส ำคัญเครื่องเล่นทุกชนิดอยู่ภำยใตก้ำร

ดแูลรักษำควำมปลอดภัยทีไ่ดร้ับมำตรฐำนระดบัสำกล 

KIDS - the center of the family. Here at Scenical World, we gather variety of different fun games for your 

whole family to spend a good memorial time together. Scenical World places the highest priority on safety 

for all visitors. Our equipments are installed according to the manufacturers highest safety standards. Every 

operating staff is trained to ensure these standards are maintained at all time. 

โซนสวนสนุกคดิส ์SCENICAL KIDS 

SPACE SHUTTLE 

 

 

 

 

 

อยำกใหบ้นิชำ้หรอืเร็ว เดีย๋ว จัดให!้!  

Fly low or high, try this space shuttle! 

https://www.scenicalworld.com/kids.php
https://www.scenicalworld.com/en/kids.php
https://www.scenicalworld.com/kids.php
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ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่   เด็กหรอืผูใ้หญ่ สว่นสงู 100 ซม. ขึน้ไป และน ้ำหนักไม่เกนิ 80 กก. (เด็กตอ้งเลน่กบัผูป้กครอง) 

Requirement   Child & Adult are taller than 100 cm and weight not over 80 kg 

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

2. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเล่น 

3. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

4. ในระหวำ่งเลน่กจิกรรม เครือ่งเลน่เกดิขดัขอ้ง กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีผู่ด้แูล 

5. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

6. ผูเ้ลน่ทีเ่ลน่ผำดโผน แกลง้ หรอืยุแหย่ผูอ้ืน่ ไม่เชือ่ฟังค ำแนะน ำ เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถหยุดกำรใหบ้รกิำรทันทแีละไม่คนื

คปูอง 

7. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ต่อเครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

8. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 

RULES AND REGULATIOINS 

1. Please take out valuable and sharp items such as mobile, money, key, pin before riding. 

2. Do not accept taking care of a child. Parents are recommended to take care of their children while 

attending the ride. 

3. All guests must be properly attired 

4. All guests shall contact staff while riding for any problems occur 

5. Act sensibly and strictly follow the instructions of staff 

6. All guests are expected to behave an appropriate manner. Unruly, disruptive or offensive behavior will 

not be tolerated. Violations of this policy may result in the termination of the ride and non retunable 

coupon. 

7. Careful and safe playing is a must. Guests or their parents shall take responsibility for any damages 

and/or accidents to properties and/or other guests incurred by resulting from or in connection with the 

careless ride or improper use of any facilities, exhibits or equipments. 

8. We shall not be held liable for any accidents, injuries and/or damages that my occur. 

TEA CUP 

 

 

 

 

 

ใหเ้ด็กๆ สนุกสนำนไปกบัถว้ยกำแฟหมุน เครือ่งเลน่คลำสสกิทีไ่ม่เคยตกยุค 
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Rotating cups, the classic ride that never fails to entertain. Grab the steering wheel and go! 

ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็กหรอืผูใ้หญ่ สว่นสงู 100 ซม. ขึน้ไป และน ้ำหนักไม่เกนิ 80 กก. (เด็กตอ้งเลน่กบัผูป้กครอง) 

Requirement Child & Adult are taller than 100 cm and weight not over 80 kg (Children must be in the 

care of parents.) 

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

2. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเล่น 

3. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

4. ในระหวำ่งเลน่กจิกรรม เครือ่งเลน่เกดิขดัขอ้ง กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีผู่ด้แูล 

5. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

6. ผูเ้ลน่ทีเ่ลน่ผำดโผน แกลง้ หรอืยุแหย่ผูอ้ืน่ ไม่เชือ่ฟังค ำแนะน ำ เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถหยุดกำรใหบ้รกิำรทันทแีละไม่คนื

คปูอง 

7. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ต่อเครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

8. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 

RULES AND REGULATIOINS 

1. Please take out valuable and sharp items such as mobile, money, key, pin before riding. 

2. Do not accept taking care of a child. Parents are recommended to take care of their children while 

attending the ride. 

3. All guests must be properly attired 

4. All guests shall contact staff while riding for any problems occur 

5. Act sensibly and strictly follow the instructions of staff 

6. All guests are expected to behave an appropriate manner. Unruly, disruptive or offensive behavior will 

not be tolerated. Violations of this policy may result in the termination of the ride and non retunable 

coupon. 

7. Careful and safe playing is a must. Guests or their parents shall take responsibility for any damages 

and/or accidents to properties and/or other guests incurred by resulting from or in connection with the 

careless ride or improper use of any facilities, exhibits or equipments. 

8. We shall not be held liable for any accidents, injuries and/or damages that my occur. 

JELLY FISH 
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แมงกระพรุนยักษ์จะพำครอบครัวคณุทัวรร์อบทศิ 360 องศำ 

Family-friendly jelly fish that would spin you around the ocean. 

ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็กหรอืผูใ้หญ่ สว่นสงู 100 ซม. ขึน้ไป และน ้ำหนักไม่เกนิ 80 กก. (เด็กตอ้งเลน่กบัผูป้กครอง) 

Requirement  Child & Adult are taller than 100 cm and weight not over 80 kg (Children must be in the 

care of parents.) 

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

2. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเล่น 

3. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

4. ในระหวำ่งเลน่กจิกรรม เครือ่งเลน่เกดิขดัขอ้ง กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีผู่ด้แูล 

5. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

6. หำ้มเลน่ผำดโผน แกลง้ หรอืยุแหย่ผูอ้ืน่ ไม่เชือ่ฟังค ำแนะน ำ เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถหยุดกำรใหบ้รกิำรทันทแีละไมค่นื

คปูอง 

7. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ต่อเครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

8. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 

RULES AND REGULATIOINS 

1. Please take out valuable and sharp items such as mobile, money, key, pin before riding. 

2. Do not accept taking care of a child. Parents are recommended to take care of their children while 

attending the ride. 

3. All guests must be properly attired 

4. All guests shall contact staff while riding for any problems occur 

5. Act sensibly and strictly follow the instructions of staff 

6. All guests are expected to behave an appropriate manner. Unruly, disruptive or offensive behavior will 

not be tolerated. Violations of this policy may result in the termination of the ride and non retunable 

coupon. 

7. Careful and safe playing is a must. Guests or their parents shall take responsibility for any damages 

and/or accidents to properties and/or other guests incurred by resulting from or in connection with the 

careless ride or improper use of any facilities, exhibits or equipments. 

8. We shall not be held liable for any accidents, injuries and/or damages that my occur. 

TWISTER 
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หมุนขึน้และลงกนัเบำๆ ไปกบัเครือ่งเลน่ทีพ่ำคณุลอ่งลอยไปกบัเกำ้อีห้รรษำ 

No need to rock your chair anymore, as this ride will take you and your chair out for a spin! 

ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็กหรอืผูใ้หญ่ สว่นสงู 140 ซม. ขึน้ไป และน ้ำหนักไม่เกนิ 80 กก. 

Requirement Child & Adult are taller than 140 cm and weight not over 80 kg 

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

2. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเล่น 

3. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

4. ในระหวำ่งเลน่กจิกรรม เครือ่งเลน่เกดิขดัขอ้ง กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีผู่ด้แูล 

5. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

6. หำ้มเลน่ผำดโผน แกลง้ หรอืยุแหย่ผูอ้ืน่ ไม่เชือ่ฟังค ำแนะน ำ เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถหยุดกำรใหบ้รกิำรทันทแีละไมค่นื

คปูอง 

7. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ต่อเครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

8. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 

RULES AND REGULATIOINS 

1. Please take out valuable and sharp items such as mobile, money, key, pin before riding. 

2. Do not accept taking care of a child. Parents are recommended to take care of their children while 

attending the ride. 

3. All guests must be properly attired 

4. All guests shall contact staff while riding for any problems occur 

5. Act sensibly and strictly follow the instructions of staff 

6. All guests are expected to behave an appropriate manner. Unruly, disruptive or offensive behavior will 

not be tolerated. Violations of this policy may result in the termination of the ride and non retunable 

coupon. 

7. Careful and safe playing is a must. Guests or their parents shall take responsibility for any damages 

and/or accidents to properties and/or other guests incurred by resulting from or in connection with the 

careless ride or improper use of any facilities, exhibits or equipments. 

8. We shall not be held liable for any accidents, injuries and/or damages that my occur. 

KIDDIE CLIMBER 
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กำรผจญภัยของเด็กๆ เริม่ตน้ขึน้แลว้ ไปกนั!!  

The lovely journey for kids, take the cars up just a little higher 

ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็กสว่นสงูต ำ่กวำ่ 140 ซม. ขึน้ไป และน ้ำหนักไม่เกนิ 80 กก. (เด็กตอ้งเลน่กบัผูป้กครอง) 

Requirement Child & Adult are taller than 140 cm and weight not over 80 kg 

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

2. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเลน่ 

3. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

4. ในระหวำ่งเลน่กจิกรรม เครือ่งเลน่เกดิขดัขอ้ง กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีผู่ด้แูล 

5. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

6. หำ้มเลน่ทีเ่ลน่ผำดโผน แกลง้ หรอืยุแหย่ผูอ้ืน่ ไม่เชือ่ฟังค ำแนะน ำ เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถหยุดกำรใหบ้รกิำรทันทแีละไม่คนื

คปูอง 

7. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ต่อเครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

8. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 

RULES AND REGULATIOINS 

1. Please take out valuable and sharp items such as mobile, money, key, pin before riding. 

2. Do not accept taking care of a child. Parents are recommended to take care of their children while 

attending the ride. 

3. All guests must be properly attired 

4. All guests shall contact staff while riding for any problems occur 

5. Act sensibly and strictly follow the instructions of staff 

6. All guests are expected to behave an appropriate manner. Unruly, disruptive or offensive behavior will 

not be tolerated. Violations of this policy may result in the termination of the ride and non retunable 

coupon. 

7. Careful and safe playing is a must. Guests or their parents shall take responsibility for any damages 

and/or accidents to properties and/or other guests incurred by resulting from or in connection with the 

careless ride or improper use of any facilities, exhibits or equipments. 

8. We shall not be held liable for any accidents, injuries and/or damages that my occur. 

CAROUSEL 
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เพลดิเพลนิไปกบัมำ้หมุนคลำสสกิ ทีเ่ต็มไปดว้ยรถมำ้และสตัวต์ำ่งๆ เหมอืนในเทพนยิำย 

Like a princess in the fairy tale a carriage ride among the animals 

ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็กหรอืผูใ้หญ่ สว่นสงู 90 - 100 ซม. ขึน้ไป และน ้ำหนักไม่เกนิ 80 กก. (เด็กตอ้งเลน่กบัผูป้กครอง) 

Requirement Child & Adult are taller than 90-100 cm and weight not over 80 kg (Children must be in the 

care of parents.) 

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

2. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเล่น 

3. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

4. ในระหวำ่งเลน่กจิกรรม เครือ่งเลน่เกดิขดัขอ้ง กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีผู่ด้แูล 

5. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

6. หำ้มเลน่ทีเ่ลน่ผำดโผน แกลง้ หรอืยุแหย่ผูอ้ืน่ ไม่เชือ่ฟังค ำแนะน ำ เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถหยุดกำรใหบ้รกิำรทันทแีละไม่คนื

คปูอง 

7. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ต่อเครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

8. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 

RULES AND REGULATIOINS 

1. Please take out valuable and sharp items such as mobile, money, key, pin before riding. 

2. Do not accept taking care of a child. Parents are recommended to take care of their children while 

attending the ride. 

3. All guests must be properly attired 

4. All guests shall contact staff while riding for any problems occur 

5. Act sensibly and strictly follow the instructions of staff 

6. All guests are expected to behave an appropriate manner. Unruly, disruptive or offensive behavior will 

not be tolerated. Violations of this policy may result in the termination of the ride and non retunable 

coupon. 

7. Careful and safe playing is a must. Guests or their parents shall take responsibility for any damages 

and/or accidents to properties and/or other guests incurred by resulting from or in connection with the 

careless ride or improper use of any facilities, exhibits or equipments. 

SAFARI BUMPER 
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สนุกไปกบัรถบั๊มพใ์นธมีซำฟำร ี! Have a rocking' good time in safari-themed bumper cars! 

ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็กหรอืผูใ้หญ่ สว่นสงู 100 - 150 ซม. ขึน้ไป และน ้ำหนักไม่เกนิ 100 กก. (เด็กตอ้งเลน่กบั

ผูป้กครอง) 

Requirement Child & Adult are taller than 100 - 150 cm and weight not over 100 kg (Children must be in 

the care of parents.) 

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

2. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเลน่ 

3. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

4. ในระหวำ่งเลน่กจิกรรม เครือ่งเลน่เกดิขดัขอ้ง กรุณำแจง้เจำ้หนำ้ทีผู่ด้แูล 

5. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

6. รัดเข็มขดันริภัยใหแ้น่นกระชบักอ่นและระหวำ่งขบัขี ่

7. ผูเ้ลน่ตอ้งไม่ขบัรถออกนอกบรเิวณสนำม ขบัรถชนผูเ้ลน่อืน่ หรอืยืน่มอืและเทำ้ออกนอกตวัรถขณะขบัขี ่

8. หำ้มเลน่ผำดโผน แกลง้ หรอืยุแหย่ผูอ้ืน่ ไม่เชือ่ฟังค ำแนะน ำ เจำ้หนำ้ทีส่ำมำรถหยุดกำรใหบ้รกิำรทันทแีละไมค่นื

คปูอง 

9. หำ้มลงจำกรถในขณะเลน่กจิกรรม หำกประสงคจ์ะหยดุเลน่ใหแ้จง้เจำ้หนำ้ทีผู่ด้แูล 

10. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ตอ่เครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

11. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 

RULES AND REGULATIOINS 

1. Please take out valuable and sharp items such as mobile, money, key, pin before riding. 

2. Do not accept taking care of a child. Parents are recommended to take care of their children while 

attending the ride. 

3. All guests must be properly attired 

4. All guests shall contact staff while riding for any problems occur 

5. Act sensibly and strictly follow the instructions of staff 

6. Sefety belt are required while riding 

7. Drive outside of range, hit or interfere while riding is not permitted. 

8. All guests are expected to behave an appropriate manner. Unruly, disruptive or offensive behavior will 

not be tolerated. Violations of this policy may result in the termination of the ride and non retunable 

coupon. 

9. Get off from the car while riding is not permitted, please contact staff if need 

8. Careful and safe playing is a must. Guests or their parents shall take responsibility for any damages 

and/or accidents to properties and/or other guests incurred by resulting from or in connection with the 

careless ride or improper use of any facilities, exhibits or equipments. 

9. We shall not be held liable for any accidents, injuries and/or damages that my occur. 
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X-MAX 

 

 

 

 

 

เครือ่งเลน่สดุหวำดเสยีวเตรยีมทีจ่ะดดีคณุขึน้สูเ่วหำดว้ยควำมเร็วสงู พรอ้มแลว้หรอืยงั?!! 

This human slingshot will catapult you into the air at intense speed ... Are you up for a challenge? Feel the 

jolt from this plunge. 

ขอ้ก ำหนดผูเ้ลน่ เด็กหรอืผูใ้หญ่ สว่นสงู 150 ซม. ขึน้ไป และน ้ำหนักโดยรวมไม่เกนิ 240 กก. 

Requirement Child & Adult are taller than 150 cm and weight not over 240 kg 

กฎระเบยีบเพือ่ควำมปลอดภัย 

1. เน่ืองจำกเครือ่งเลน่ X-MAX เป็นเครือ่งเลน่ทีเ่ป็นกฬีำเอ็กซต์รมีชนดิหนึง่ สรำ้งควำมตืน่เตน้และมคีวำมเร็วสงู ทำง

บรษัิทผูป้ระกอบกำรจงึไม่แนะน ำใหบุ้คคลผูม้ปัีญหำสขุภำพ เชน่ ผูท้ีเ่ป็นหรอืมคีวำมเสีย่งตอ่กำรเป็นโรคเกีย่วกบัหัวใจ ผู ้

ทีม่โีอกำสช็อคหรอืมกีำรทำงประสำท และ/หรอื สตรมีคีรรภแ์ละอำจมคีรรภ ์เลน่เครือ่งเลน่ X-MAX 

2. เพือ่ควำมปลอดภัยของท่ำนเอง ทัง้น้ีซนีคิอล เวลิด์ จะไม่รับผดิชอบตอ่อำกำรบำดเจ็บใดๆ ทีจ่ะเกดิขึน้จำกกำรเลน่

เครือ่งเลน่ X-MAX น้ี 

3. ผูป้ระกอบกำรขอสงวนสทิธิใ์นกำรพจิำรณำและอนุญำตให ้หรอืไม่ใหผู้เ้ลน่ใดเลน่เครือ่งเลน่ X-MAX น้ี 

4. กอ่นเลน่กรุณำน ำของมคีำ่และของมคีมออกจำกตวัทุกครัง้ 

5. ไม่รับฝำกเด็ก ผูป้กครองควรดแูลบุตรหลำนตลอดเวลำทีเ่ลน่เครือ่งเล่น 

6. เครือ่งแตง่กำยควรเป็นชดุกระชบัรัดกมุ 

7. ไม่รับคนืคปูองทุกกรณี 

8. ผูเ้ลน่ตอ้งปฎบิัตติำมค ำแนะน ำของเจำ้หนำ้ทีอ่ย่ำงเคร่งครัด 

9. หำ้มเลน่เครือ่งเลน่โดยประมำท หำ้มถอดอปุกรณ ์หรอืท ำกำรใดๆ ต่อเครือ่งเลน่ หำกเกดิควำมเสยีหำยใดๆ ทัง้ตอ่ผู ้

เลน่และอปุกรณห์รอืเครือ่งเลน่ ผูเ้ลน่หรอืผป้กครองตอ้งรับผดิชอบ 

10. บรษัิทฯไมร่ับผดิชอบคำ่ใชจ้่ำยอืน่ใด รวมถงึคำ่สนิไหมทดแทนในทุกกรณี แกผู่เ้ลน่และ/หรอืผูอ้ืน่ๆ ในบรเิวณพืน้ที่

กจิกรรม 

RULES AND REGULATIOINS 

1. Whilst the X-Max is an exiting and exhilarating experience, please note that it is an extreme sport. It is 

therefore NOT recommended for people with heart conditions, persons susceptible to shock and/or nervous 

disorders, and/or prenant woman. Please note that. 

2. Scenical World (The operator) shall not be held liable or responsible under any circumstances for any 

injury, damage or trauma of whatsoever nature that may be inflicted upon any person as a result of their 

participation on the X-Max. 

3. The operator hereby reserves the right in its absolute discretion to refuse any person participation on 
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the X-Max 

4. Please take out valuable and sharp items such as mobile, money, key, pin, before riding 

5. Do not accept taking care of a child. Parents are recommended to take care of their children while 

attending the ride. 

6. All guests must be properly attired 

7. Non returnable coupon 

8. Act sensibly and strictly follow the instructions of staff 

9. Careful and safe playing is a must. Guests or their parents shall take responsibility for any damages 

and/or accidents to properties and/or other guests incurred by resulting from or in connection with the 

careless ride or improper use of any facilities, exhibits or equipments. 

10. We shall not be held liable for any accidents, injuries and/or damages that my occur. 

4.โซนช็อปป้ิงมอลล ์(MALL) ไลฟ์สไตลม์อลล ์ทีไ่ดร้ับทีไ่ดร้ับแรงบันดำลใจในกำรออกแบบจำกเมืองซำครำเมนโต รัฐ

แคลฟิอรเ์นียในยุคตืน่ทอง เพือ่สมัผัสบรรยำกำศแบบมดิเวสต ์ซติี ้สวรรคแ์ห่งกำรชอ้ปป้ิงและกจิกรรมไลฟ์สไตลแ์ห่งน้ีจะ 

เต็มไปดว้ยรำ้นคำ้ชือ่ดังในแวดวงแฟชั่น รำ้นคำ้แฟชั่น และรำ้นอำหำรสไตล ์ไลฟ์ฟู้ด ทัง้ Paul Frank, Rip Curl, Pena 

House, 71 Export และ True Coffee เป็นตน้ 

MALL - The “themed” outdoor shopping and dining lifestyle destination. Time travel concept to the age of 

Gold rush era in Sacramento, California. The activities at this hangout spot includes brand name fashion 

shopping, international cuisines paradise, wine bars, chic cafe, and miscellaneous shops to browse around 

all the ‘happening’ aspects of Khao Yai pleasant lifestyle. 

โซนช็อปป้ิงมอลล ์SCENICAL MALL 

TRUE COFFEE 

 

 

 

 

 

 

ทรูคอฟฟ่ี กำแฟดีๆ  ทีค่ดัสรรมำอย่ำงจรงิใจ แทนควำมปรำรถนำดจีำกทรู สูล่กูคำ้คนส ำคญัอย่ำงคณุ 

True Coffee, a good coffee selection sincerely. Instead of goodwill from True To important customers like 

you  
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รำ้น PRIME 19 

 

 

 

 

 

รำ้นอำหำรสเต็กเฮำ้ส ์หลำกหลำยเมนูสดุพรเีมีย่มสวรรคส์ ำหรับคนรักเน้ือ พรอ้มธมีบรรยำกำศโรงงำนผลติอำหำรสไตล์

อเมรกินัยุค 80 

เปิดใหบ้รกิำรตัง้แตเ่วลำ 11:00 - 23:00 น. 

Steak House Restaurant A wide variety of premium menus, heaven for meat lovers With the theme of the 

atmosphere of the 80's American style food factory 

Open for business from 11:00 - 23:00 


