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េតៀមេភសជ�ៈ

្រចកធំ

សំបុ្រត

មជ្ឈមណ�ល មហាសមុ្រទ

ទីលំែហេនកំពុង ែផ 

ហាង លកវ់ត�ុអនុស្សោវរយី៍

សត� ម៉តស់�ីបភរ័  
[Mudskippers]

មន�ីរពិេសាធ ន ៍ម៉ូនែជលលី  [Moon Jelly]

្រតីក��កស់ា�  
[Archerfish]

របូភាព 
ដអ៏សា�រ្យ 

ប��រលកសំ់បុ្រត 
 សាល 

មេហា្រសពមហាសមុ្រទ

ឆា�សមុ្រទ និង  
េតាសមុ្រទ

អនាគត ទឹករបស់ េយើង 

េភាជ�នីយដា�ន 
Bamboo Bistro

រដ�កាលីហ�ូញ៉ា ខងត្បងូ 
 

ជាន្់រតី  េស�លេហដ  
[Steelhead]

សាលមេហា្រសព 
ជីវសមុ្រទ

កូន្រតីឆា�ម ឬស្ស ី
[Baby Bamboo 
Shark]

ផា�ថ� និង េអប៉ុងហ្ស ៍

មេអំមៅ  
Butterfly Garden អាង្រតីឆា�ម  

(Shark Lagoon)

មណ�ល ែថទ ំសត� ម៉ូលីណ 
 [Molina]

មជ្ឈមណ�លវទិ្យោសា�ស� មហាសមុ្រទ

មហាសាល ៃន ប៉សីុហ�ិកហាង លកវ់ត�ុអនុស្សោរយី ៍ប៉សីុហ�ិក

ការបងា�ញអំពី  
ប៉សីុហ�ិក ខងេជើង

កាលីហ�ូ ញ៉ា 
ខងត្បងូ/ 
វចិិ្រតសាល 
ប៉ច

រងូភ�េំខៀវ  ហុងដា

មន�ីរពិេសាធនក៍ា�ម្រកចកេសះ 
អាចបះ៉បន

ៃ្រពេឈើ Lokikeet

ជម ត្ើ រ មៅកានជ់ានទី់ 2

ឆ្លា េបង្កង់
ZEBRA SHARK

ឆ្មា សេុទទ

ចក�ុវស័ិយប៉សីុហ�ិក នាេពល អនាគត

សត� ចចត  
(Kingfisher)
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ផែនទីជលវប្បដ្ឋា នជាន់ទ1ី 



សញ្ញា សម្គា ល់ផែនទី

ឆា�សមុ្រទ និង  
េតាសមុ្រទ

ជ្រមកសត� េភនឃ�ីន  
June Keyes

េវរ៉ង៉ដ់ា ទទួលទនអាហារ
ខាងមលើេជ្ឈេ ្្ឌ លវទិយាសាសសត 

េហាសេុទទ

ទីជ្រមក ្រតីបែបល 
អាច បះ៉បន

រដ� កាលីហ�ូញ៉ា 
ខង ត្បងូ/ 
វចិិ្រតសាល ប៉ ច

ជ្រមង សត�េភសមុ្រទ

កាេហ�ស�ូប 
[Café Scuba]

វចិិ្រតសាល 
ប៉សីុហ�ិក 
ខងេជើង

វចិិ្រតសាល 
ប៉សីុហ�ិក្រត�ពិក

មន�ីរពិេសាធនផ៍ា�ថ�  
អាចបះ៉បន

មជ្ឈមណ�ល 
្រសាវ្រជាវ សមុ្រទ

ទីជ្រមក  
បក្សសីមុ្រទ

ជម ត្ើ រ 
មៅកានជ់ានទី់ 1

តាអនសីុ់ទ្ី
[FISH-EATING 

ANEMONE]

ទ្ីបផបលទបមជៀវ
[BAD RAY]

ស្្វមេសេុទទ

ពទរៃផ្្ក ថមា

្រតី QUEENSLAND 
GROUPER

្រតីថ� [STONEFISH]

 បន�បទឹ់ក

កែន�ងទទួលទនអាហារ

ជេណ�ើរយន�

ទូរសព�

មជ្ឈមណ� ល 
ពត័ម៌ន

កម�វធិីសែម�ង - 
សូមេមើល  េពលេវល 
សែម�ង

ចំណតមគ�េទសក៍សា�នីយែថទ ំ
កុមរ

កែង�ប៖ មនពន�ឺ  
និង បត ់េទវញិ

14

ជួរ ថ� ប្៉របះទឹក ្រត�ពិក

18
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សត�ែដល ជិតផុតពូជ 
សញ្ញា មនះដំណាងឲ្យស្្វនានាផដលរង

ការគំហាេកំផែងនិងជិ្ែុ្រូៃជ

ផែនទីជលវប្បដ្ឋា នជាន់ទ2ី 
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ជំនួយបឋេ/ការសមសគ្គា ះបនាទា ន់
ការបា្រ់បស់និងរកម�ើញរបស់

មបើអាចម្្វើបានសូេដំម ើ្ រការមៅកាន់េ ្្ឌ លរៃ័្ ម៌្នផដល
មៅជិ្ទចក្ំឬទំនាក់ទំនងមៅកាន់បុគគាលិកផដលមៅជិ្បំែុ្។

ហាេជកប់ារីឬទំពាស្ករមៅសូ៊
ការជកប់ារីការបង្ុយផែសែងទំពាស្ករមៅសូ៊និងែលាុ ំស្ករមៅសូ៊

េនិទ្រូវបានអនុញ្ញា ្មៅក្ុងជលវប្បដ្ឋា នម�ើយ។សូេមទបើទបាស់្ ុង
សំរាេនិង្ ុងរបស់ផកពច្មទបើទបាស់ម�ើងវញិេនិទ្រូវមបាះរបស់មៅក្ុង
សាលរៃិរៃរ័្៍ម�ើយ។

រៃ័្ ម៌្នសទម្ប់មេញៀវ
មៅកាន់េ ្្ឌ លរៃិរៃរ័្៍ផដលស្ិ្មៅក្ុងេហាសាល

ពនបា៉ា សីុែ្វិកមៅជិ្ទចក្ំមដើេ្បសីាកសួរអំរីៃដំម ើ្ រកេសានត
សម្ជិកភារៃរបស់ជលវប្បដ្ឋា ននិងទរៃរឹ្តិការ្៍រៃិមសសៗ។

អាហារសទេន់
ហាងកាមែ្វសគាួបាមៅជានទី់រៃីរបមទេើជូននំសានវ់ចិសាឡា្់

និងសាចអ់ាងំរេួទាងំអាហារសេុទទទសស់ៗជាមទចើនេុខ។
ម្ៀេឬសសែីBambooBistroែតល់ជូនេែីសាែ្ដ់កទសាមបៀរ
ទ្ជាក់និងមេសជ្ជៈមែសែងៗ។រមទះកាមែ្វមៅក្ុងសាល្ំបមទេើជូន
កាមែ្វការុៃកសីុ្ូសូដ្និងអាហារសទេន់។

បនទាបទ់រឹកនិង
ស្ានីយផថទាទំារក

សូេមេើលផែនទីសទម្បទី់តាងំបនទាបទ់រឹក។ម្នកផនលាងផ្លា ស់បតូរ
សំមលៀកបំពាកម់ៅទគប់បនទាបទ់រឹកក្ុងសាល្ ំជាន់ទីេយួនិងទីរៃីរ
និងមៅអាងទ្ីឆ្លា េ។បនទាបផ់ថទាំទារកស្ិ្មៅឆ្ងា យរៃីបនទាបទ់រឹកសសតី
ជានទី់េយួ។

មេៀវផដលម្ន
រៃិការភារៃ

រមទះរញុអាចរកបានមៅេ ្្ឌ លរៃ័្ ម៌្ន។ទគបស់ាលរៃិរៃរ័្៍សុទ្ធផ្
អាចមទបើទបាស់រមទះរញុបាន។មេើលផែនទីសទម្ប់ទីតាងំជម ត្ើ រយនត
មៅក្ុងជលវប្បដ្ឋា ន។ដំម ើ្ រកេសានតមដ្យសំម�ងសទម្ប់មេញៀវរៃិការ
ផេ្កនិងសំមៅអ្្បទពនការសផេតងសទម្ប់អ្កផដលថលាង់អាចផស្វង
រកបានមៅេ ្្ឌ លរៃ័្ ម៌្ន។

ប័្ ្ណ ឥ ្្ណ ទាន
មយើងទទួលយកប័្ ្ណ VISA,

MasterCard,DiscoverនិងAmericanExpress។

របូភារៃដអ៏សាចា រ្យ
ការជាវវ្្ុអនុសសាវរយីល៍្អឯកពនការទសសែនាជលវប្បដ្ឋា ន

របស់អ្កជាេយួនរឹងឱកាសថ្របូផបបកេសានតសបបាយគឺស្ិ្
មៅេហាសាលពនបា៉ា សីុែ្វិក។

ដំម ើ្ រកេសានតមទកាយឆ្ក
ម្្វើដំម ើ្ រកេសានតមទកាយឆ្កផដលម្នេគគាមទសក៍ផ្នារំយជៈមរៃល
េយួមម្៉ា ង។ទសសែនាផែ្កនានាពនជលវប្បដ្ឋា នផដល
ជាទូមៅសាធារ្ជៈជនេនិអាចមចញចូលបានម�ើយ។មៅកាន់
ផែ្កខាងមលើពនសាលរៃិរៃរ័្៍្ ំបំែុ្របស់មយើងមដើេ្បីឲ្យចំ្ីទ្ី។
ម្នការកំ្្អ់ាយុ។

ការជួបផ្ទា ល់ជាេយួស្្វ
មនះគឺជាឱកាសរបស់អ្កក្ុងការែតល់ចំ្ីនិងទបាទស័យទាកទ់ង
ជាេយួសម្ជិកណាម្្កព់នបុគគាលិកផថទាំស្្វរបស់មយើង។
ម្នកំ្្់អាយុនិងកេ្ពស់។ទ្រូវម្នការកកទុ់កជាេុន។

ដំម ើ្ រកេសានតជំុវញិផែ
ម្្វើដំម ើ្ រជំុវញិផែ�ុងប៊ចិ/�ូមអនជីម�សជាេយួនាវាកេសានត
HarborBreeze Cruises សទម្ប់ដំម ើ្ រកេសានតតាេសេុទទផដល
ម្នការម្្វើអត្ា្ិបបាយរយជៈមរៃល15នាទីជុំវញិផែដស៏កេមាបំែុ្េយួ
មៅក្ុងរៃិេរៃមោក។

បទរិៃមសា្នរ៍ៃិមសស
ម្្វើការទសសែនាកេសានតជាលក្ខ្ជៈឯកជនជាេយួនរឹងបទរិៃមសា្ន៍
មៅផក្បរស្្វជាងមគេនិធាលា បម់្ន។

ការទសសែនាទ្ីបាផ�ន
ផស្វងយល់េហាសេុទទមដ្យការជិះទូកផដលម្នការទទួលសាគា ល់
រៃីកងនាវាយាេម្្រសេុទទមដើេ្បីផស្វងយល់រៃីជីវសេុទទក្ុង្ ំបនម់នាះ
ដូចជាទ្ីបាផ�នមែសា្សេុទទឬដូលែ្វីនមតាសេុទទនិងបកសែី
ផ្លា ស់ទីជទេកតាេរដូវកាល។

ការទជេុជទរឹកកេសានត 
មោ្ទរឹកមៅកផនលាងតាងំរៃិរៃរ័្៍ជលដ្ឋា ន។កផនលាងម្នកំ្្។់ទ្រូវ
ម្នការកកទុ់កជាេុន។

សាលេមហាទសរៃេហាសេុទទ
សាលេមហាទសរៃេហាសេុទទបញ្ចា ំង
ផ្ទា ងំភារៃយនតមដ្យឥ្គិ្ពថលានិង
ភារៃយនតផបប4Dមដ្យម្នរៃនលាឺមេលាើងយា៉ា ង
រៃិមសសសមេលាងនិងឥទ្ធិរៃលមែសែងមទៀ្
មដ្យគិ្្ពេលាបផន្េ។

ការែសែងមទរៃងបផន្េមទៀ្
កេមាវ ិ្ ីខាងមទកាេមនះម្នគិ្ទបាកប់ផន្េ។សូេមៅកាន់េ ្្ឌ លរៃ័្ ម៌្នសទម្ប់មម្៉ា ង្ពេលានិងលទ្ធភារៃអាចចូលេកកេសានតបាន។
សទម្បក់ារកក់ទុកជាេុនសូេទូរសរៃទាមៅមលខ(562) 590-3100។

កេមាវ ិ្  ីVISITOR APP 
មដ្ន�ូ្កេមាវ ិ្ ី Visitor Appរបស់មយើង
រៃីApp StoreឬPlayStore។កេមាវ ិ្ ីមនះ
បគ្្ញរៃីតារាងកាលវភិាគកេមាវ ិ្ ីកេសានតផែន
ទីទំនាកទ់ំនងអ្តសញ្ញា ្ស្្វនិង
រៃ័្ ម៌្នជាមទចើនមទៀ្។

WIFIជលវប្បដ្ឋា ន
ជលវប្បដ្ឋា នមនះែតល់ជូនWiFiមដ្យ
ឥ្គិ្ពថលាទូទាងំេជ្ឈេ ្្ឌ លទាងំេូល។
សូេមទជើសមរ ើសបណាត ញផដលម្នម ម្ា ះថា
AquariumWiFi។
រំុៃចាបំាច់ម្នមលខសម្ងា ្់ម�ើយ

សូេសា្វ គេន៍េកកាន់ជលវប្បដ្ឋា នបា៉ា សីុែ្វិក [Aquarium of the Pacific]។មទបើទបាស់ផែនទីមនះនិង
មសៀវមៅេគគាមទសក៍សទម្ប់មេញៀវមដើេ្បីផស្វងរកនូវភារៃអសាចា រ្យពនេហាសេុទទ។

រៃ័្ ម្នទូមៅ


