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Strike a Pose

ว�ธีเลน: จับฉลากเล�อกคำคุณศัพท เชน นารัก เซ็กซี่ ตลก เศรา และจับฉลากเล�อกส��งของประจำสวนน้ำ เชน หวงยาง
ส�้อชูชีพ นองวานะ นองนาวะ เคร�่องเลน นำทั้งสองอยางมารวมกัน เพ�่อใหทั้งทีมถายภาพใหตรงกับโจทยมากที่สุด
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�่อกระตุนใหเกิดความคิดร�เร��มสรางสรรค ความกลาแสดงออก และความรวมมือภายในทีม
Objective: To encourage for creativity, self-confidence and cooperation within team.
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rainfortress

ว�ธีเลน: รอจังหวะถังน้ำเทน้ำลงมา ทุกคนในทีมตองพยายามกักน้ำดวยว�ธีใดก็ ไดให ไดมากที่สุด เพ�่อนำมากรอกใสขวดที่
เตร�ยมไว ใครไดปร�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.
วัตถุประสงค: เพ�่อกระตุนใหเกิดการวางแผน การแบงงาน และภาวะผูนำภายในทีม
Objective: To encourage for planning, division of work and leadership within team.

เรนฟอรเทรส™ ศูนยรวมความสนุกของเด็กๆ ที่รวม 7 สไลดเขาไวดวยกันในเคร�่องเลนเดียว และเด็กๆจะตื่นเตนเมื่อเส�ยงระฆัง
ดังข�้น เตร�ยมกรูกันเขาสูใจกลางเคร�่องเลนรอถังน้ำยักษเทน้ำสาดลงมาเร�ยกเส�ยงหัวเราะและรอยยิ�มจากเด็กๆไดเปนอยางดี
….นำเสนอความสุขสูทุกครอบครัวโดยไทยประกันชีว�ต
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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!
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aquacourse

ว�ธีเลน: ทาแปงดินสอพองบนหนา 5 จ�ด และคอยปองกันใบหนาระหวางเลนเคร�่องเลน เมื่อเลนครบรอบ ใหคะแนน
จากจ�ดดินสอพองที่เหล�ออยูบนใบหนา
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.
วัตถุประสงค: เพ�่อกระตุนใหเกิดการชวยเหล�อ และความเห็นอกเห็นใจภายในทีม
Objective: To encourage for assistance and compassion within team.

เคร�่องเลนแหงแรกของประเทศไทยที่จะเปดประสบการณความสนุก ทาทาย ใหคุณสามารถตอบโตกับผูเลนคนอื่นได
สนุกพรอมกันไดทุกเพศทุกวัย โดยคุณสามารถเพ��มระดับการผจญภัยไดดวยตัวเอง ทดสอบทักษะการทรงตัวบน
เสนทางแหงการผจญภัย ทาทายดวยส��งกีดขวาง และปนฉีดน้ำที่ยิงโตตอบกับผูเลนฝายตรงขามเพ�่อความสนุก
ตื่นเตนเราใจ ใหเกมสของคุณสนุกและมันสยิ�งข�้น
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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.
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jigsaw puzzle stage

ว�ธีเลน: แตละทีมไดรับจ��กซอวเรขาคณิต 1 ชุด ตองใชความสามัคคี ชวยกันตอใหเสร็จภายใน 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.
วัตถุประสงค: เพ�่อกระตุนใหเกิดการวางแผน การคิดอยางมีตรรกะ และการส�่อสารภายในทีม
Objective: To encourage for planning, logical thinking and communication within team.

โคโคนัทบีช สระคล�่นเทียมขนาดใหญบนพ�้นที่กวา 1,600 ตารางเมตร แหงเดียวของประเทศไทยที่ใชทราย
จร�งโอบรอบสระน้ำ อีกทั้งสามารถสรางคล�่นน้ำใหสูงไดหลายระดับ จากคล�่นซัดชายหาดเพ�่อบรรยากาศ
แหงการพักผอนไป จนถึงการสรางคล�่นยักษ ใหทุกคนไดสนุกสุดใจ และในบร�เวณรอบโคโคนัทบีช ยังมี
คาบานา บีชฮัทให ไดนอนพักผอน 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.

Coconu
t Beach
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Wave Pool

Coconut Beach

เลนไดพรอมกันหลายทีม

ว�ธีเลน: ทุกคนนั่งบนหวงยางและจับมือกัน รอจังหวะคล�่นมาจนคล�่นสงบ ใหคะแนนจากจำนวนคนที่ยังจับมือกันโดย
ไมหลุดจากกลุม

Multiple Teams / Round
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�่อกระตุนใหเกิดความสามัคคีภายในทีม ภาวะผูนำ การรับมือและแก ไขป�ญหาเฉพาะหนา
Objective: To encourage for team unity, leadership and how to deal with unexpected situation.
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Rock Climbing Wall

เลนไดรอบละ 4 คน

ว�ธีเลน: ผูเลนตองปนหนาผาข�้นไปเก็บของบนยอดหนาผาให ไดมากที่สุดในเวลาที่กำหนด 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�่อกระตุนใหเกิดการวางกลยุทธ และการเล�อกคนใหเหมาะกับงาน
Objective: To encourage for strategic planning and to select the right person for the task

ทาวัดกำลังกายใจ! กับหนาผาจำลอง กิจกรรมผจญภัยปนปายบนหนาผาสูง กวา 12.2 เมตร กิจกรรมผจญภัย
กลางแจงที่สนุกไดทุกเพศทุกวัย รวมถึงเด็กๆ ก็สนุกทาทายความสูงทดสอบสมรรถภาพความแข็งแรงของกายใจได
ทุกวัน

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

ว�ธีเลน: แขงพรอมกัน 2 ทีม ผูเลนบางสวนจะถูกปดตา เพ�่อเดินเขาเสนชัยทีละคน เพ�่อนรวมทีมตองคอยบอกเสนทาง
โดยหามเหยียบส��งกีดขวางระหวางทาง ถาทำลม 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�่อกระตุนใหเกิดความสามัคคีภายในทีม ภาวะผูนำ การรับมือและแก ไขป�ญหาเฉพาะหนา
Objective: To encourage for team unity, leadership and how to deal with unexpected situation.
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Balloon Fun

ว�ธีเลน: แตละทีมมีลูกโปง 1 ลูก หาว�ธีลำเล�ยงจากจ�ดเร��มตนไปสูเสนชัย โดยหามใชมือเด็ดขาด ถาลูกโปงรวง ตอง
กลับไปเร��มตนใหม
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�่อกระตุนเร�่องการวางแผน ความสามัคคี และการทำงานเปนทีม
Objective: To encourage for planning, team unity and team player.
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Boomerango

เลนได 6 คนตอรอบ

ว�ธีเลน: ทดสอบความแข็งแกรงของจ�ตใจ ดวยการเลนเคร�่องเลนชนิดนี้ โดยหามมี “เส�ยงกร�๊ด” เล็ดลอดให ไดยิน
ถาทำไดก็รับคะแนนไปเลย

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.
วัตถุประสงค: เพ�่อหาผูกลา และผูเส�ยสละในทีม
Objective: To find the bravest persons in the team who willing to help other team members.
“บูมเมอรแรงโก™” สไลเดอรที่จะพาคุณและผองเพ�่อนทั้งหมด 6 คนสไลดดวยความเร็วกอนจะเหว�่ยงข�้นสูงสุดกวา 20 เมตร
ดวยความเร็วกวา 45 กม./ชม. ในองศาเกือบตั้งฉากกับพ�้นกอนจะดิ�งสูพ�้นน้ำเบื้องลาง ดวยความหวาดเส�ยวสนุกมันสพรอมหนา

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.
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Lazy River

ว�ธีเลน: สังเกตภาพสัตว หร�อ ส��งของ ขณะลองไปตามแมน้ำ จำภาพที่เห็นให ไดมากที่สุด แลวกลับมาตอบคำถาม เชน
เห็นภาพสัตวชนิดใดบาง อยางนอย 6 ชนิด เปนตน

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.
วัตถุประสงค: เพ�่อกระตุนใหเกิดความชางสังเกต และทดสอบความจำ
Objective: To encourage for observation and test the memory.

เลซี่ร�เวอรของวานา นาวา เปนสายน้ำแหงการผอนคลายที่ยาวที่สุดในประเทศไทย ซึ่งมีความยาวกวา
345 เมตร สายน้ำแหงนี้ทอดยาวลดเล�้ยวผานสะพาน ใหคุณลองงลอยผอนคลายชมบรรยากาศ
ของสวนน้ำปาเขตรอนและสไลดระดับโลกทั่วสวนน้ำวานา นาวา อยางมีความสุข
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 Ri
ver
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Inner-tube

เลนได 2 คนตอรอบ

ว�ธีเลน: รับโจทยเลขเพ�่อจำใหแมน กอนเลนเคร�่องเลนเพ�่อทำลายสมาธิ (เชน 234 + 1111 + 98) และลงมาบอกโจทยกับเพ�่อนที่รอ
อยูดานลาง แลวรับคะแนนถาตอบถูก มีโจทยทั้งหมด 6 โจทย เพ�่อสะสมคะแนนตอทีม

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.
หมายเหตุ : กติกาอาจเปล�่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมตอสถานการณหนางานคะ
Remark : Rules may be changed as appropriate to the situation on-site.

“อินเนอรทูป” สไลดสาหรับทุกครอบครัว ที่จะพาคุณและคูหูบนหวงยางคูสไลด ไหลตีโคงวนลงสูพ�้นนา
เบื้องลาง เร�ยกความตื่นเตนเส�ยววาบดวยความเร็ว 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
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Ropes Course

เลนไดรอบละ 12 คน
ว�ธเี ลน: ทีมงานจะนำของทีต่ อ งเก็บติดไวบน Rope Course ผูเ ลนตองสงทีมผลัด กันข�น้ ไปเก็บของจะคนเดียว
หร�อหลายคนก็ ไดแลวแตการวางแผน แตตอ ง เก็บใหมากทีส่ ดุ ตามเวลาทีก่ ำหนด ฐานนี้ไมเหมาะกับคนกลัวความสูง!

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!
หมายเหตุ : กติกาอาจเปล�่ยนแปลงไดตามความเหมาะสมตอสถานการณหนางานคะ
Remark : Rules may be changed as appropriate to the situation on-site.

กิจกรรมทาวัดใจบนเสนเชือกบนความสูงจากพ�้นดินกวา 13.4 เมตร ทาทายใหทุกคนที่รักการผจญภัยไต
ข�้นสูจ�ดที่สูงที่สุดของโรพคอรส เปนหนึ่งในกิจกรรมที่ผูที่รักการผจญภัยทุกเพศทุกวัยมิควรพลาด
นอกจากนี้ยังเปนกิจกรรมที่เหมาะกับการแขงขันและกิจกรรมสรางความสามัคคีแบบหมูคณะ
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 Co u
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á¾¤à¡¨·ÕÁºÔÇ´Ôé§ team building package

200 - 299 pax

25,000
thb 40,000
thb 55,000
thb 60,000
thb 75,000

more than 300

get special discount

1 - 50 pax
51 - 99 pax
100 - 149 pax
150 - 199 pax

thb

Terms & Conditions
• ทีมงานดำเนินกิจกรรม (2 ชั่วโมง) บันทึกคะแนน และประกาศผลเปนภาษาไทย (+5,000 บาท สำหรับภาษาอังกฤษ)
• อุปกรณสำหรับทำกิจกรรม
• เล�อกฐานกิจกรรมได 5 ฐาน
• ราคาดังกลาวไมรวมคาเขาสวนน้ำฯ คาอาหารและเคร�่องดื่ม
• ในกรณีที่ลูกคาที่เล�อกฐาน “Rock Climbing Wall & Rope Course” ลูกคาจะตองเตร�ยมรองเทากีฬามาดวย
• 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

