
 

บตัรผ่านประตูสวนน ้าซานโตรนีิวอเตอรเ์วนเจอรโ์ซน 

ซานโตรนีิ พารค์ วอเตอรเ์วน็เจอร ์
PEAK AFTER PEAKความสนุกทีพ่คึยิง่กว่า ไดเ้ร ิม่ตน้ขึน้แลว้ !!! ซานโตรนีิ พารค์ วอเตอรเ์ว็นเจอร ์มา
พรอ้มกบัประสบการณค์วามมนัสท์ีพ่ีคไดอ้กี เตรยีมรา่งกายใหพ้รอ้ม แลว้พบกบั 16 เคร ือ่งเล่นทีด่ทีีสุ่ด
จากทั่วทุกมุมโลก กร ิด๊ใหสุ้ดเสยีงกบั TORNADO ORIGINAL สไลเดอรท์ีด่ทีีสุ่ดในโลก การนัตดีว้ย
รางวลัมากมาย ส่งตรงจากประเทศแคนนาดา KING COBRA สไลเดอรท์ีม่นัสท์ีสุ่ดจากฝ่ังยโุรป สาด
ความมนัสใ์หพ้คีขึน้อกีกบั CRAZY RIVER แคนยอนแห่งสายน ้าอนัเช ีย่วกราด ประสบการณใ์หม่ทา้ทาย
ใหท้กุคนตอ้งลอง และทีส่ดุส าหรบัผูท้ีห่ลงใหลในการเลน่เซริฟ์ นวตักรรมล่าสุดจากประเทศองักฤษ เคร ือ่ง
เซริฟ์รปูทรงโคง้ พรอ้มพืน้ผวิทีนุ่่มขึน้เพือ่ความปลอดภยั STINGRAY CURVED SURF ทัง้หมดนีพ้บได ้
ทีน่ี่ทีแ่รกและทีเ่ดยีวในประเทศไทย “ซานโตรนีิ พารค์ วอเตอรเ์ว็นเจอร”์ 
King Cobra : สไลเดอรท์ีไ่ดร้บัรางวลัจากยโุรป และเป็นตวัแรกในเอเชยี!! ทีคุ่ณจะไดแ้ข่งความเรว็กบั
เพื่อนๆของคุณ บนสไลดท์ี่คดเคีย้ว จนกระทั่งจุดทิง้ดิ่ง ที่คุณจะไม่ทนัไดต้ัง้ตวั สู่ปากของงูจงอาง  
Free Fly: สไลเดอรต์วันีถู้กออกแบบส าหรบัผูเ้ล่นทีช่อบการแข่งขนั และ ทา้ทาย ดว้ยการนอนบนแม็ทส
ไลดแ์บบเอาศรีษะลงมาตามสไลดเ์ดอร ์ดว้ยความเรว็ทีจ่ะเพิม่ขึน้เร ือ่ยๆ ตามกระแสน ้าทีไ่หลอย่างต่อเน่ือง 
Drop Screamer : คุณพรอ้มดิง่พสุธาหรอืยงั? เคร ือ่งเล่นนีจ้ะท าใหอ้ดนิาลนีของคุณหลั่งไหล แตก
กระจายไปพรอ้มกบัเสียงกรดีรอ้งของคุณ จากท่อแคปซลูที่ปล่อยคุณจากความสูง 18 เมตรอย่าง
ฉับพลนั  
Magic Bowl : เคร ือ่งเลน่นี ้คณุจะไดส้มัผสักบัวงัวนของน า้ทีค่ณุจะหมุนอยูใ่นน้ัน จนกระทั่งถูกดูดเขา้สู่
บ่อน า้ยกัษ ์เคร ือ่งเลน่นีเ้ร ิม่จากทอ่สไลดเ์ดอรท์ีโ่ปรง่แสงแบบ 360 องศา และ สิน้สดุอยา่งชุม่ฉ ่าทีบ่่อน า้ลน้ 
RaftingRapids: หมุน..หมุน..หมุน..หมุน รบีหยบิห่วงคู่ หรอื ห่วงเดีย่ว แลว้มาผจญภยักบัวงัวน ของ
สไลดเ์ดอรท์ีว่กวน หมุน .. หมุน .. หมุน .. หมุน ถา้คุณมาเพียงคนเดยีว ห่วงยางเดีย่วน้ันเหมาะกบัคุณ
ทีส่ดุ แตถ่า้คณุมากบัเพือ่น ก็รบึหยบิห่วงยางเดีย่ว แลว้มาผจญภยั 
Tornado: สไลเดอรท์อรน์าโด หน่ึงเดยีวทีไ่ดร้บัรางวลัจากสมาคมสวนสนุกโลก และ มทีีซ่านโตรนีิ พารค์ 
วอเตอรเ์ว็นเจอร ์แห่งเดยีวในประเทศไทย สไลเดอรท์อรน์าโดถูกออกแบบส าหรบัผูเ้ล่นสูงสุด จ านวน 4 
ทา่น ทีคุ่ณจะไดร้บัประสบการณเ์สมอืนถูกดูดเขา้ไปในงวงพายุทอรน์าโด และไต่ไปตามก าแพงของทอร ์
นาโด ที่คุณจะไดส้มัผสักบัสภาวะไรน้ ้าหนัก ตามดว้ยความรูส้ึกที่ถูกเหวี่ยงไปมา ก่อนที่คุณจะหลุด
ออกมาสูบ่่อน า้ทีน่ิ่งสงบ, สไลเดอรท์อรน์าโด เดอะ ออรจินัิล แห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศไทย!! 
Crazy River : คุณพรอ้มหรอืยงั กบัสายน ้าเช ีย่วกราดทีม่คีลืน่ยกัษถ์าถมอย่างไม่หยุดยัง้ ท าใจใหก้ลา้
พอ และ เตรยีมรา่งกายใหพ้รอ้ม หยบิอุปกรณต์่างๆ แลว้มาล่องแกง่ ผจญภยัในสายน ้าทีย่ากต่อการควม
คมุ, แห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศไทย!!  
Stingray Curved Surf Arena : นวตักรรมเคร ือ่งเล่นเสริฟ์ทีใ่หม่ล่าสุดจากสหราชอาณาจกัร ทีนั่ก
โตค้ลืน่จะไดท้า้ทายตวัเอง และ พฒันาทกัษะการโตค้ลืน่ในระดบัทีย่ากขึน้ แต่ส าหรบันักโตค้ลืน่ทีเ่ร ิม่หดั
น้ัน เคร ือ่งเลน่เสริฟ์นีก็้ท าใหฟิ้นดว้ยพืน้ทีใ่นการเล่นทีก่วา้งกว่าและออกแบบมาใหพ้ืน้ผวินุ่มขึน้ปลอดภยั
ยิง่ขึน้ส าหรบัผูเ้ลน่พบกบั STINGRAY CURVED SURF ไดท้ีน่ี่ แห่งแรกและแห่งเดยีวในประเทศไทย   
Wave Lagoon: หลงัจากทีค่ณุไดผ้จญภยั และเลน่เคร ือ่งเลน่ทีท่า้ทายความกลา้ มาแลว้ สระทะเลเทยีม
ยกัษใ์หญท่ีส่ดุของภาคใตเ้ป็นตวัเลอืกหน่ึงทีค่ณุจะไดเ้ลน่น า้แบบชวิๆ หรอืจะนอนอาบแดดทีช่ายหาดแบบ
ชคิๆ ก็เป็นตวัเลอืกทีน่่าสนใจทเีดยีว 
Lazy River : ล่องลอยไปตามล าธารกระแสน ้าทีอ่ยู่รอบๆสวนน ้า ก็เป็นการชวิๆ พกัผ่อนจติใจทีต่ืน่เตน้
มาแลว้ไดเ้ป็นอยา่งด ี 



Kid’s Paradise: พืน้ทีบ่รเิวณนีไ้ดส้งวนสทิธิไ์วส้ าหรบัลกูคา้รุน่เล็ก เด็กๆ หรอื เด็กเล็ก สามารถมาเล่น
น ้า สาดน ้า หรอื สไลดบ์นสไลดเ์ดอรท์ีอ่อกแบบใหเ้หมาะกบันอ้งๆ โดยผูป้กครองจะไดเ้พลดิเพลนิไปกบั
รอยยิม้ และ เสยีงหวัเราะของลูกๆหลานๆ พืน้ทีนี่ข้อสงวนสทิธิส์ าหรบัเด็กๆ ทีสู่งนอ้ยกว่า 120 ซม. และ
ผูป้กครองเทา่น้ัน  
The Hamsters Wheel: วงลอ้ของหนูแฮมเตอร ์วงลอ้ยกัษเ์ป่าลมกนัการกระแทก บนลอ้หมุน ทีจ่ะท า
ใหผู้เ้ลน่ไดร้บัประสบการณเ์หมอืนวิง่อยูใ่นวงลอ้ของหนูแฮมเตอร ์
Thunder dark: ผูท้ีช่อบความมดืและทา้ทาย สไลเดอรต์วันีท้่านไม่ควรพลาด.....ดว้ยเทคนิคการเล่น
แสงธรรมชาต ิในปลอ่งมดื ทีผู่เ้ลน่จะไดแ้ล่นผ่านไปดว้ยความเรว็สูง พรอ้มกบัตืน่ตาตืน่ใจกบัเทคนิค แบบ 
360 องศา  
Blazer Falls: ล่อยตวัท่านไปตามสไลเดอรท์ีย่าวมากกว่า 150 เมตร ทีท่่านจะไดร้บัประสบการณเ์ลีย้ว
โคง้ทีส่นุกสนาน ไปตามสไลเดอร ์
Kamikaze: มันมากกว่าความเสียว ที่เหมือนตกจากที่สูง เพราะ คุณจะไดต้ื่นเตน้ และ สมัผัสกบั
ความเรว็ทีเ่หนือกฎแรงโนม้ถว่ง 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

เวลาท าการเปิดทุกวนั :  10.00 - 18.30 น.   //   ปิดวนัองัคารและพุธ 

วธิกีารเดนิทางมา SANTORINI PARK CHA-AM 
1 การเดนิทางจากหาดชะอ า หรอืเมอืงหวัหนิ 
< โดยรถสาธารณะ 
– เดนิทางไดโ้ดย รถบสัแดง เพชรบุร-ีหวัหนิ ควิรถจะเร ิม่ตน้ทีต่ลาดหวัหนิ แลว้วิง่ผ่านชะอ า 
สามารถรอขึน้รถไดท้สีีแ่ยกชะอ า แจง้กระเป๋ารถวา่ตอ้งการลงที ่SANTORINI PARK CHA-AM ราคา 
20-30 มรีถจะออกทกุๆ ชม. 
นอกจากนีส้ามารถเดนิทางดว้ยรถตูซ้ ึง่จะผ่าน SANTORINI PARK CHA-AM ทกุสายเพือ่เขา้สู่
กรงุเทพมหานคร 
รถแดง เพชรบุร ี- หวัหนิ จาก SANTORINI PARK CHA-AM 
< รถสองแถวบรกิาร 
– รถบสั ป.2 กรงุเทพฯ หวัหนิ - ปราณบุร ี- ประจวบผ่านทกุคนั 
รถตู ้(คาดสนี า้เงนิ+สม้) มาจาก กรงุเทพฯ ไปหวัหนิ - ปราณบุร ีถา้มทีีว่า่งจะจอดรบัผูโ้ดยสารระหวา่ง
ทางดว้ย 
2 การเดนิทางจากกรุงเทพมหานคร 
< โดยรถสาธารณะ  
– รถตูท้ีอ่นุเสาวรยีช์ยัสมรภมูสิาย กรงุเทพ-ชะอ า กรงุเทพ-หวัหนิ กรงุเทพ-ปราณบุร ีและกรงุเทพ-
ประจวบ ผ่าน SANTORINI PARK CHA-AM ทกุสาย 
< โดยรถไฟ 
- ลงสถานีชะอ าจะใกลท้ีส่ดุ 



แพค็เกจนีร้วม 

 บตัรผ่านประตสูวนน า้ Santorini Waterventure Zone 
 บตัรผ่านประตใูชเ้ขา้ Park Zone ได ้(ไม่รวมคา่เคร ือ่งเลน่) 

  

ชว่งเวลา ท่านละ  
570.- ต ัง้แตว่นันี ้– 31 ธนัวาคม 2561 

 

หมายเหตุ 

 ผูใ้หญ ่: สงูเกนิ 120 ซม. เด็ก : ระหวา่ง 90 - 119 ซม.  
 เด็กต ่ากวา่ 90 ซม. ฟร ี
 ราคาไม่รวมอาหาร-เคร ือ่งดืม่, คา่เชา่ล็อกเกอร,์ คา่เชา่ Cabana Room   
 กรณุาน า Travel Voucher ของทา่นไปแสดงทีเ่คานเ์ตอรล์งทะเบยีนของซานโตรนีิ 
 หวัหนา้คณะผูถ้อืใบยนืยนัการจอง กรณุาแสดงบตัรประชาชนประกอบการรบับตัรผ่านประตู 
 ทุกแพ็คเกจไม่สามารถเปลีย่นมือใหผู้อ้ืน่ใชบ้รกิารแทน ขอรบัเงนิคนื หรอืแลกเปลีย่นเป็นบรกิาร

อืน่ๆได ้
 Voucher ทีป่ร ิน้ทอ์อกมาแลว้ ไม่สามารถเปลีย่นมอืใหผู้อ้ืน่ใชแ้ทนได ้
 ส าหรบัตั๋ว/บตัรผ่านประต ูทีท่า่นไม่น าไปใช ้ทา่นไม่สามารถขอรบัเงนิคนืได ้   
 ในกรณีทีต่ ั๋วหาย ใหถ้อืเป็นความรบัผดิชอบของผูใ้ชบ้รกิาร 
 บตัรผ่านประตนีูร้วมคา่เขา้ Park Zone เทา่น้ัน (ไม่รวมคา่เคร ือ่งเลน่) 
 ราคานีไ้ม่รวมอาหาร+เคร ือ่งดืม่, คา่เชา่ล็อกเกอร,์ คา่เชา่คาบาน่ารมู 
 Voucher ใบนีส้ามารถน าไปใชไ้ดต้ามวนัทีร่ะบไุวเ้ทา่น้ัน 

 

 

 

 

 

 

 


