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ว�ธีเล�น: จับฉลากเล�อกคำคุณศัพท� เช�น น�ารัก เซ็กซี่ ตลก เศร�า และจับฉลากเล�อกส��งของประจำสวนน้ำ เช�น ห�วงยาง 
ส�้อชูชีพ น�องวานะ น�องนาวะ เคร�่องเล�น นำทั้งสองอย�างมารวมกัน เพ�่อให�ทั้งทีมถ�ายภาพให�ตรงกับโจทย�มากที่สุด
เพ�่อรับคะแนน

How to Play: Slide down the ride to raise your adrenalin and get a clue from your team member at
the end of the tunnel. A point will be given if you have the right answer.

วัตถุประสงค�: เพ�่อกระตุ�นให�เกิดความคิดร�เร��มสร�างสรรค� ความกล�าแสดงออก และความร�วมมือภายในทีม
Objective: To encourage for creativity, self-confidence and cooperation within team.  

(Stage 1) Strike a Pose
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(Stage 1) Strike a Pose
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ว�ธีเล�น: รอจังหวะถังน้ำเทน้ำลงมา ทุกคนในทีมต�องพยายามกักน้ำด�วยว�ธีใดก็ได�ให�ได�มากที่สุด เพ�่อนำมากรอกใส�ขวดที่
เตร�ยมไว� ใครได�ปร�มาณน้ำมากที่สุด รับคะแนนไป

How to Play: Wait for the giant bucket to tips over a large amount of water. All team members must collect as much
water as possible by any means to fill up the bottle of water provided. A point will be given to the team who wins.

(Stage 2) rainfortress

เรนฟอร�เทรส™ ศูนย�รวมความสนุกของเด็กๆ ที่รวม 7 สไลด�เข�าไว�ด�วยกันในเคร�่องเล�นเดียว และเด็กๆจะตื่นเต�นเมื่อเส�ยงระฆัง
ดังข�้น เตร�ยมกรูกันเข�าสู�ใจกลางเคร�่องเล�นรอถังน้ำยักษ�เทน้ำสาดลงมาเร�ยกเส�ยงหัวเราะและรอยยิ�มจากเด็กๆได�เป�นอย�างดี
….นำเสนอความสุขสู�ทุกครอบครัวโดยไทยประกันชีว�ต

The Rainfortress has seven slides that splash down into a child-friendly pool, a giant
bucket tips over a large amount of water every 4-5 minutes, soaking everybody to the
spontaneous sounds of laughter and excitement!

Rainfortr
ess

วัตถุประสงค�: เพ�่อกระตุ�นให�เกิดการวางแผน การแบ�งงาน และภาวะผู�นำภายในทีม
Objective: To encourage for planning, division of work and leadership within team. 



Rainfortr
ess
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ว�ธีเล�น: ทาแป�งดินสอพองบนหน�า 5 จ�ด และคอยป�องกันใบหน�าระหว�างเล�นเคร�่องเล�น เมื่อเล�นครบรอบ ให�คะแนน
จากจ�ดดินสอพองที่เหล�ออยู�บนใบหน�า
How to Play: Let’s put 5 powder marks on your face and try to cover them while you are on this attraction.
Point will be given by the number of marks that left on your face once the round is ended.

(Stage 3) aquacourse

เคร�่องเล�นแห�งแรกของประเทศไทยที่จะเป�ดประสบการณ�ความสนุก ท�าทาย ให�คุณสามารถตอบโต�กับผู�เล�นคนอื่นได�
สนุกพร�อมกันได�ทุกเพศทุกวัย โดยคุณสามารถเพ��มระดับการผจญภัยได�ด�วยตัวเอง ทดสอบทักษะการทรงตัวบน
เส�นทางแห�งการผจญภัย ท�าทายด�วยส��งกีดขวาง และป�นฉีดน้ำที่ยิงโต�ตอบกับผู�เล�นฝ�ายตรงข�ามเพ�่อความสนุก
ตื่นเต�นเร�าใจ ให�เกมส�ของคุณสนุกและมันส�ยิ�งข�้น

The only of its kind in Thailand, an exhilarating course of ropes and challenging obstacles,
combined with water guns. AquaCourse™ is thrilling, entertaining, and fun for all.

Aquacou
rse

วัตถุประสงค�: เพ�่อกระตุ�นให�เกิดการช�วยเหล�อ และความเห็นอกเห็นใจภายในทีม
Objective: To encourage for assistance and compassion within team.  



Aquacou
rse
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ว�ธีเล�น: แต�ละทีมได�รับจ��กซอว�เรขาคณิต 1 ชุด ต�องใช�ความสามัคคี ช�วยกันต�อให�เสร็จภายใน 1 นาที เพ�่อรับคะแนน
How to Play: A jigsaw puzzle set will be given to each team to complete within 1 minute to collect the point.

(Stage 4) jigsaw puzzle stage

โคโคนัทบีช สระคล�่นเทียมขนาดใหญ�บนพ�้นที่กว�า 1,600 ตารางเมตร แห�งเดียวของประเทศไทยที่ใช�ทราย
จร�งโอบรอบสระน้ำ อีกทั้งสามารถสร�างคล�่นน้ำให�สูงได�หลายระดับ จากคล�่นซัดชายหาดเพ�่อบรรยากาศ
แห�งการพักผ�อนไป จนถึงการสร�างคล�่นยักษ�ให�ทุกคนได�สนุกสุดใจ และในบร�เวณรอบโคโคนัทบีช ยังมี
คาบาน�า บีชฮัทให�ได�นอนพักผ�อน และศาลาบร�การนวดไทย

The 1,600 square meters is combined the only Wave Pool featuring a long real sandy
beach area with varying wave speeds features islands and lush tropical landscaping,
an exhilarating environment in which to float the day away… Along the Beach, Cabana
and Beach Hut just waiting for you to laid down, relax with Thai massage. Coconut Beach

วัตถุประสงค�: เพ�่อกระตุ�นให�เกิดการวางแผน การคิดอย�างมีตรรกะ และการส�่อสารภายในทีม
Objective: To encourage for planning, logical thinking and communication within team.  
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(Stage 4) jigsaw puzzle stage

Coconut Beach
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ว�ธีเล�น: ทุกคนนั่งบนห�วงยางและจับมือกัน รอจังหวะคล�่นมาจนคล�่นสงบ ให�คะแนนจากจำนวนคนที่ยังจับมือกันโดย
ไม�หลุดจากกลุ�ม

How to Play: Everybody sits on the tubes and holds each other hand. After the round of wave is
ended, point will be given to those who still manage to cling to their team members.

วัตถุประสงค�: เพ�่อกระตุ�นให�เกิดความสามัคคีภายในทีม ภาวะผู�นำ การรับมือและแก�ไขป�ญหาเฉพาะหน�า
Objective: To encourage for team unity, leadership and how to deal with unexpected situation. 

(Stage 5)
Wave Pool
Coconut Beach

เล�นได�พร�อมกันหลายทีม

Multiple Teams / Round
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Coconut Beach
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เล�นได�รอบละ 4 คน 
ว�ธีเล�น: ผู�เล�นต�องป�นหน�าผาข�้นไปเก็บของบนยอดหน�าผาให�ได�มากที่สุดในเวลาที่กำหนด การวางแผนคือ ส��งสำคัญ
ของฐานนี้ 

Maximum 4 Players / Round
How to Play: Multiple items will be placed at the top of the wall for team members to climb up and collect as
much as possible within given time. Plan well to be the winner.

วัตถุประสงค�: เพ�่อกระตุ�นให�เกิดการวางกลยุทธ� และการเล�อกคนให�เหมาะกับงาน
Objective: To encourage for strategic planning and to select the right person for the task

(Stage 6) Rock Climbing Wall

ท�าวัดกำลังกายใจ! กับหน�าผาจำลอง กิจกรรมผจญภัยป�นป�ายบนหน�าผาสูง กว�า 12.2 เมตร กิจกรรมผจญภัย
กลางแจ�งที่สนุกได�ทุกเพศทุกวัย รวมถึงเด็กๆ ก็สนุกท�าทายความสูงทดสอบสมรรถภาพความแข็งแรงของกายใจได�
ทุกวัน

Make friends in high places! Our 13 meter high Climbing Wall offers an exhilarating outdoor
adventure for all, including the kids!

Rock Climbing Wall



Rock Climbing Wall
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ว�ธีเล�น: แข�งพร�อมกัน 2 ทีม ผู�เล�นบางส�วนจะถูกป�ดตา เพ�่อเดินเข�าเส�นชัยทีละคน เพ�่อนร�วมทีมต�องคอยบอกเส�นทาง
โดยห�ามเหยียบส��งกีดขวางระหว�างทาง ถ�าทำล�ม โดนหักคะแนน   

How to Play: 2 teams compete at the same time. Some of the team members must wear a blindfold
and other team members will guide the way to finish line. There will be obstacles along the way and
a point will be deducted if you knock it down.

วัตถุประสงค�: เพ�่อกระตุ�นให�เกิดความสามัคคีภายในทีม ภาวะผู�นำ การรับมือและแก�ไขป�ญหาเฉพาะหน�า
Objective: To encourage for team unity, leadership and how to deal with unexpected situation. 

(Stage 7) Landmine
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ว�ธีเล�น: แต�ละทีมมีลูกโป�ง 1 ลูก หาว�ธีลำเล�ยงจากจ�ดเร��มต�นไปสู�เส�นชัย โดยห�ามใช�มือเด็ดขาด ถ�าลูกโป�งร�วง ต�อง
กลับไปเร��มต�นใหม�

How to Play: Each team will have to carry a balloon from starting point to finish line without using
your hands. You will have to start over if you drop the balloon.

วัตถุประสงค�: เพ�่อกระตุ�นเร�่องการวางแผน ความสามัคคี และการทำงานเป�นทีม
Objective: To encourage for planning, team unity and team player.

(Stage 8) Balloon Fun
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เล�นได� 6 คนต�อรอบ
ว�ธีเล�น: ทดสอบความแข็งแกร�งของจ�ตใจ ด�วยการเล�นเคร�่องเล�นชนิดนี้ โดยห�ามมี “เส�ยงกร�๊ด” เล็ดลอดให�ได�ยิน
ถ�าทำได�ก็รับคะแนนไปเลย

Maximum 6 Players / Round
How to Play: Test your mentally strength by riding the attraction without making any “sound”.
Get full point if you can manage to do it.   

(Stage 9) Boomerango

วัตถุประสงค�: เพ�่อหาผู�กล�า และผู�เส�ยสละในทีม
Objective: To find the bravest persons in the team who willing to help other team members.

“บูมเมอร�แรงโก�™” สไลเดอรที่จะพาคุณและผองเพ�่อนทั้งหมด 6 คนสไลด�ด�วยความเร็วก�อนจะเหว�่ยงข�้นสูงสุดกว�า 20 เมตร
ด�วยความเร็วกว�า 45 กม./ชม. ในองศาเกือบตั้งฉากกับพ�้นก�อนจะดิ�งสู�พ�้นน้ำเบื้องล�าง ด�วยความหวาดเส�ยวสนุกมันส�พร�อมหน�า

Experience weightlessness as you shoot up and down the wall at up to 45 km. per hour
before splashing down into a pool over 20 meters below! At 179 meters in length.

Boomerango
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ว�ธีเล�น:  สังเกตภาพสัตว� หร�อ ส��งของ ขณะล�องไปตามแม�น้ำ จำภาพที่เห็นให�ได�มากที่สุด แล�วกลับมาตอบคำถาม เช�น
เห็นภาพสัตว�ชนิดใดบ�าง อย�างน�อย 6 ชนิด เป�นต�น

How to Play: Be aware of the photos of animal or item while you are drifting along the Lazy River, then
come back to answer the question; for instance – give us 6 animals that you just saw. 

(Stage 10) Lazy River

เลซี่ร�เวอร�ของวานา นาวา เป�นสายน้ำแห�งการผ�อนคลายที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีความยาวกว�า
345 เมตร สายน้ำแห�งนี้ทอดยาวลดเล�้ยวผ�านสะพาน ให�คุณล�องงลอยผ�อนคลายชมบรรยากาศ
ของสวนน้ำป�าเขตร�อนและสไลด�ระดับโลกทั่วสวนน้ำวานา นาวา อย�างมีความสุข

At over 345 meters in length,one of the longest Lazy River in Thailand. Bob along on a
tube that snakes through the tropical jungle landscape, under bridges and
around islands, an amazing ride.

Lazy River

วัตถุประสงค�: เพ�่อกระตุ�นให�เกิดความช�างสังเกต และทดสอบความจำ
Objective: To encourage for observation and test the memory. 
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เล�นได� 2 คนต�อรอบ
ว�ธีเล�น: รับโจทย�เลขเพ�่อจำให�แม�น ก�อนเล�นเคร�่องเล�นเพ�่อทำลายสมาธิ  (เช�น 234 + 1111 + 98) และลงมาบอกโจทย�กับเพ�่อนที่รอ
อยู�ด�านล�าง แล�วรับคะแนนถ�าตอบถูก มีโจทย�ทั้งหมด 6 โจทย� เพ�่อสะสมคะแนนต�อทีม 

Maximum 2 Players / Round
How to Play: A math equation will be given to you to memorize before heading down the slide (i.e. 234 + 1111 + 98). A team
member will be waiting at the end of the tunnel to solve the equation. A point will be given if you have the correct answer.
6 equations awaits for each team to collect the maximum points.

(Stage 11) Inner-tube

“อินเนอร�ทูป” สไลด�สาหรับทุกครอบครัว ที่จะพาคุณและคู�หูบนห�วงยางคู�สไลด�ไหลตีโค�งวนลงสู�พ�้นน�า
เบื้องล�าง เร�ยกความตื่นเต�นเส�ยวว�าบด�วยความเร็ว 25 กม./ชม.

Inner-Tube takes you through slides, dramatic twists, turns and drops at speed in one or
two person tubes. A mega experience for the entire family

Inner-tube

หมายเหตุ : กติกาอาจเปล�่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสมต�อสถานการณ�หน�างานค�ะ
Remark : Rules may be changed as appropriate to the situation on-site.
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เล�นได�รอบละ 12 คน 
ว�ธีเล�น: ทีมงานจะนำของท่ีต�องเก็บติดไว�บน Rope Course ผู�เล�นต�องส�งทีมผลัด กันข�น้ไปเก็บของจะคนเดียว
หร�อหลายคนก็ได�แล�วแต�การวางแผน แต�ต�อง เก็บให�มากท่ีสุดตามเวลาท่ีกำหนด ฐานน้ีไม�เหมาะกับคนกลัวความสูง!

Maximum 12 Players / Round
How to Play: Players must plan to send teams to pick up as many as possible in time. This stage is
not fit for those who scare or height!

(Stage 12) Ropes Course

กิจกรรมท�าวัดใจบนเส�นเชือกบนความสูงจากพ�้นดินกว�า 13.4 เมตร ท�าทายให�ทุกคนที่รักการผจญภัยไต�
ข�้นสู�จ�ดที่สูงที่สุดของโรพคอร�ส เป�นหนึ่งในกิจกรรมที่ผู�ที่รักการผจญภัยทุกเพศทุกวัยมิควรพลาด
นอกจากนี้ยังเป�นกิจกรรมที่เหมาะกับการแข�งขันและกิจกรรมสร�างความสามัคคีแบบหมู�คณะ

Ropes Course is an adventure rope climbing that Vana Nava is elevating its visitors to new
heights! With 13.4 metres high, the Ropes Course provides a rousing challenge, is suitable
for all ages and ideal for friendly competitions and team building events.

Ropes Course

หมายเหตุ : กติกาอาจเปล�่ยนแปลงได�ตามความเหมาะสมต�อสถานการณ�หน�างานค�ะ
Remark : Rules may be changed as appropriate to the situation on-site.



25,000 1 - 50 pax thb

40,000 51 - 99 pax thb

55,000 100 - 149 pax thb

60,000 150 - 199 pax thb

75,000 200 - 299 pax
more than 300

thb

get special discount

team building packageá¾¤à¡¨·ÕÁºÔÇ´Ôé§



• ทีมงานดำเนินกิจกรรม (2 ชั่วโมง) บันทึกคะแนน และประกาศผลเป�นภาษาไทย (+5,000 บาท สำหรับภาษาอังกฤษ)
• อุปกรณ�สำหรับทำกิจกรรม
• เล�อกฐานกิจกรรมได� 5 ฐาน
• ราคาดังกล�าวไม�รวมค�าเข�าสวนน้ำฯ ค�าอาหารและเคร�่องดื่ม
• ในกรณีที่ลูกค�าที่เล�อกฐาน “Rock Climbing Wall & Rope Course” ลูกค�าจะต�องเตร�ยมรองเท�ากีฬามาด�วย

• Staff to conduct the activities (2 hours), record the points and reveal the winner in Thai
   (+THB 5,000 for English conductor)
• All equipment provided
• Select 5 stages maximum
• This price excludes water park admission fee, also food & beverage
• Please prepare sport shoe for “Rock Climbing Wall & Rope Course” Stage

Terms & Conditions


