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ត�ៀម  
តេសជ្ជៈ

បក ស្ី Guam  
Kingfisher

ច្រក្ូរលទៅកាន់  
ជល វប្បដ្ឋា ន 

កន្លែង  
លក់សំបុត�

វិចិត�សាល  
នែ្ាំ

សាលមទោច្រពទ្រ្សនីយ៍ភាព 
ប៉ា ្ី៊រហ្វិកហ៊ងដ្

សាល មទោច្រពមោ្រម៊ចទ

ហាង លក់  
វ�្ថុអ្ុស្ាវរីយ៍

្រត្ ម៉ា ត់្ី្របភ័រ  
[Mudskippers]

មនី្រពវិទសាធន៍  
មូនជជលលី [Moon Jelly]  

អា្រប៉ាះបន

ចតីកញ្ជា ក់សាលា  [Archerfish]

ទីលំជហ  
ទៅកំពង់ ជែ

ឆ្មា ្រម៊ចទ &  
ទោ្រម៊ចទ 

អនាគត ទឹក  
រប្់រ ទយីង 

ត�ៀមឬស ស្ី  
 Bambooo Bistro

រដឋាកាលីហ័្រញ៉ា  ខាងត្ូបង 
ជាន់ចតី  ទ្្រលទហដ [Steelhead]

សាលមតោសសព  
ជសីវសមុស្រ

ការរកសាផ្កា ថ្ម  
សបកបតោយនិរន្តរភាព

ជតែដើរត�ើងត�ៅ  
ជា្់�ីពីរ

អាង ចតីឆ្លា ម  
(Shark Lagoon)

មណ្ឌ ល ជែទំា ្រត្  
ម៉ាូលីណា [Molina]

មជ្ឈមណ្ឌ លវិទយាសាច្រ្រ   
មោ្រម៊ចទ

សាល  
ធំ

ហាង លក់  
វ�្ថុអ្ុស្ារីយ៍  

ប៉ាសុីហ្ិក

ការបង្ហា ញអំពសី   
ប៉ា សុសីហ្ិក ខាងតជសីង

ការបង្ហា ញអំពសី   
ប៉ា សុសីហ្ិក ស�រូពិក

កាលីហ័្រ ញ៉ា    
ខាងត្ូបង 

វិ្រវិចតសាល ប៉ា ចា

រងូភំ្ ទ�ៀវ    
ហ៊ងដ្

ពចពទ�ី 
Lokikeet

 ទ្រ្សនីយ៍ភាព  
ប៉ា ្ី៊រហ្វិក

វិចិត�សាល  
សិល្ជៈ

្ំរណងទជីង
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របូភាព ដ៏អសាចា រ្យ 

កជនលាងជែទំាទារក

ការបង្ហា ញ-្ូរមទមីល
ទម៉ា ងបង្ហា ញ

មណ្ឌ លព័ត៌មន

ជទណដី រទោង

ចបក់្៊រទ្ធ

បន្ប់ទឹក

ទភាជនីយ៍ដ្ឋា ន  
Veranda Dining

ជាន់ទីមួយ   
ជែនទីវិ្រវិចតសាល



  

សាលមទោច្រពទ្រ្សនីយ៍ភាព 
ប៉ា ្ី៊រហ្វិកហ៊ងដ្

ជតែដើរត�ៅកា្់  
អាងត�ីឆលែាម  

(Shark Lagoon)

ជតែដើរត�ៅកា្់  
�ីលំនហ  

ត្ៅកំពង់ នែ

ឆ្មា ្រម៊ចទ &  
ទោ្រម៊ចទ

ជចមក្រត្ ទភនឃី្ន June Keyes

តេោជ្ីយ៍ដ្ា្ 
Veranda  
Dining

ទីជចមក ចតីបជបលអា្រ ប៉ាះបន

�ូង្រម៊ចទកាលីហ័្រញ៉ា

ជួរែមាប៉ា ចបះទទឹក ចតរូពវិក

ជចមក្រត្ទភ្រម៊ចទ

ហាងកាតហ្  
ស្គូបា

វិ្រវិចតសាល  
ប៉ា ្ី៊រហ្វិក ខាងទជីង

មន្សីរពិតសាធន៍ផ្កា ថ្ម  
អាចប៉ាះបន

វិចិត�សាល 
ចុងតតកោយ

ទីជចមក បក្ីស្រម៊ចទ

កាលីហ័្រញ៉ា ខាងត្ូបង/ 
វិ្រវិចតសាលប៉ា ចា

បណដ៊ំ ផ្កា ែមា៖ ទីចក រុង ធមមាជាតវិទចកាមទឹក

 ទ្រ្សនីយ៍ភាព  
ប៉ា ្ី៊រហ្វិក

ជាន់ទីពីរ   
ជែនទីវិ្រវិចតសាល



 ជំនួយ បឋម/ការ្រទ្ង្្ះ បន្ាន់  
ការបត់រប្់រ នវិង រកទឃីញ រប្់រ  

តបសីអាចតធ្សីបន សូមតធ្សី ដំត�សី រការតៅកាន់ ម�្ឌ ល ព័�៌មាន ដដល 
តៅជិ�សចកធំ ឬ ្ំរនាក់ ្ំរនង តៅកាន់  បុគ្គលិកដដល តៅជិ� បំផុ�។

 ោមជក់បរី   
ឬទំពា្រការទៅ្ូ៊រ

ការជក់បរ ី្ំរពាសការតៅសូ៊  និង ផំុ្ សការតៅសូ៊ មិនស�រូវ បន 
អនុញ្ញា �តៅកុ្ង ជល វប្បោឋា ន ត�សីយ។ សូម តសបសីសបស់ ធុង សំរាម 
និង  ធុង របស់ ដកចច្  តសបសីសបស់ត�សីង វញិ។ មិនស�រូវតបះរបស់ តៅកុ្ង  
សាលពិព័រ�៍ត�សីយ  ។

 ព័ត៌មន   
្រចមប់ ទភញៀវ

តៅកាន់ ម�្ឌ ល ព័�៌មានដដល ស្ិ�តៅ កុ្ង  សាលធំ តៅជិ� សចកធំ 
តដសីម្បសីសាកសួរ អំពសី ដំត�សី រ កមសាន្ត   សមាជិកភាពរបស់ ជលវប្បោឋា ន  
និង សពរឹ�្តិការ�៍ ពិតសសៗ។  

 
អាោរ្រចមន់

ោង កាតហ ្ស្គូប តៅជាន់្រសីពសីរ  បតសមសី ជូននំ សាន់វចិ សាឡា�់ 
និង សាច់អំាង រមួទំាង អាោរសមុស្រ សសស់ៗ និងអាោរបួស 
ជាតសចសីនមុខ។ ត�ៀមឬស ស្ី  Bamboo Bistro ផ្តល់ជូនភសីហសា 
ហ�់ដក សសាតបៀរស�ជាក់ និងអាោរសសមន់តផ្ងៗ។  ោងកាតហ ្
Blue Whale តៅកុ្ងសាលធំបតសមសីជូនកាតហ ្កាពុកសុសី�ូ សូោ  
និង អាោរ សសមន់ ។

 បន្ប់ទឹក នវិង  
កជនលាង ជែទំាទារក 

សូមតមសីល ដផន្រសី សសមាប់្រសីតំាង បន្ប់្ររឹក។ មានកដន្ងផ្្ស់បូ្រតខា 
្ររឹកតនាមទារកតៅកុ្ងសគប់បន្ប់្ររឹកតៅជាន់្រសីមួយ និងជាន់្រសីពសីរ តៅ 
កុ្ង សាលធំ និងតៅជិ�អាងស�សីឆ្្ម។ បន្ប់ដថទំា ទារក ស្ិ� តៅឆ្ងា យ 
ពសី បន្ប់្ររឹក សស្តសី  ជាន់្រសីមួយ។

 ទភញៀវ ជដលមន  
ពវិការភាព 

រត្រះរញុអាចរកបនតៅម�្ឌ លព័�៌មាន។ សគប់សាល ពិព័រ�៍សុ្រ្ធដ� 
អាច តសបសីសបស់ រត្រះ រញុ បន ។  តមសីលដផន្រសី សសមាប់ ្រសីតំាង ជត�្តសី  រ 
យន្ត តៅកុ្ង ជល វប្ប ោឋា ន។  ដំត�សី រកមសាន្ត តោយសំត�ង សសមាប់ 
តភញៀវពិការ ដភ្ក  និង សំតៅ អ�ប្្រ ចន ការសដម្តង សសមាប់ អ្កដដល 
ថ្ង់ អាច ដសង្ រកបន តៅម�្ឌ ល ព័�៌មាន។ ឧបករ�៍ពិតសស 
បតងកាសី�ញា�តោយការប៉ាះ និងដវ ែនតា ចវឆ្្� Epson 
អាចដសង្រកបនតៅ សាលមតោសសព្រស្នសីយ៍ភាព ប៉ា សុសីហ្ិក 
ហុងោ សសមាប់អ្កដដល ថ្ង់ ឬពិការដភ្ក។

 ប័ណ្ណ   
ឥណទាន

តយសីង្រ្ួរលយក ប័�្ណ VISA, MasterCard, Discover, និង 
American Express។

 របូភាព   
ដ៏អសាចា រ្យ  

ការជាវវ�្ុអនុសសាវរយ៍ីល្អឯកចន ការ្រស្នា ជល វប្ប ោឋា ន របស់អ្ក 
ជាមួយនរឹង ឱកាស ថ�របូ ដបបកមសាន្ត សបបាយ គឺស្ិ� តៅសាលធំ។

ដំទណីរកមសាន្រ ទចកាយឆ្ក 
តធ្សី ដំត�សី រ កមសាន្តតសកាយឆ្ក ដដល មាន មគ្គ ត្រស ក៍ ដ�នំារយៈតពល 
មួយ តមា៉ា ង។  ្រស្នា ដផ្ក នានា ចន ជលវប្បោឋា ន ដដល 
ជា្ូរតៅសាធារ�ៈ ជន មិនអាចតចញ ចូល បន ត�សីយ។ តៅកាន់ 
ដផ្កខាងតលសី ចន  សាល ពិព័រ�៍ ធំបំផុ� របស់ តយសីង  តដសីម្បសី ឲ្យ ចំ�សី  ស�សី។ 
មាន ការកំ��់អាយុ ។ 

ការជួបផ្្ល់ ជាមួយ ្រត្
ដំត�សី រ្រស្នា កមសាន្ត ជាមួយអ្កដ�នំាម្ាក់ 
និងសបសស័យទាក់្រងជាមួយ ស�្  និងបុគ្គលិក ដថទំាស�្។ មាន 
ការកំ��់អាយុ ។  ស�រូវមានការកក់្ុរកជាមុន ។ 

ដំទណីរកមសាន្រ ជំ៊វិញ ជែ
តធ្សីដំត�សី រ ជំុវញិ ដផ �ុងបិ៊ច/�ូសតអនតជសីត�ស ជាមួយនាវាកមសាន្ត  
Harbor Breeze Cruises សសមាប់ ដំត�សី រកមសាន្ត តាមសមុស្រ 
ដដល មាន ការតធ្សីអត្ាធិបបាយ រយៈ តពល  45 នា្រសី ជំុវញិ ដផ ដ៏សកម្ម 
បំផុ� មួយ   តៅកុ្ង ពិភពតោក។ 

បទពវិទសាធន៍ពវិទ្រ្រ
តធ្សីការ្រស្នា កមសាន្ត ជា លក្ខ�ៈ ឯកជន ជាមួយនរឹង ប្រពិតសាធន៍ 
តៅដក្បរ ស�្ ជាង តគ មិនធ្ាប់មាន។  មានកំ��់ អាយុ និង កម្ពស់។ 
ស�រូវមានការកក់្ុរកជាមុន ។ 

ការទ្រ្សនា ចតីបជែន 
ដសង្យល់ មោសមុស្រជាមួយអ្កធម្មជា�ិវ្ូិរចនជលវប្បោឋា ន តដសីម្បសី 
ដសង្យល់ ពសីជសីវសមុស្រ  កុ្ង �ំបន់តនាះ ដូចជា  ស�សីប ដ�ន តផសា� សមុស្រ 
ឬដូលហ្សីន តតាសមុស្រ  និង បក ស្ី ផ្្ស់្រសីជសមក តាមរដូវកាល។ 

ការចជម៊ជទឹកកមសាន្រ  
តោ�្ររឹក តៅកដន្ង តំាង ពិព័រ�៍ ជលវប្បោឋា ន ។ កដន្ង មាន កំ��់។ 
ស�រូវ មាន ការកក់្ុរក ជាមុន។ 

កមមាវិធី VISITOR APP

តោន�ូ� កម្មវធិសី  Visitor App 
របស់ តយសីង ពសី  App Store ឬ Play 
Store។ កម្មវធិសីតនះ បង្ហា ញ ពសី តារាង 
កាលវភិាគកម្មវធិសីកមសាន្តដផន ្រសី 
្ំរនាក់្ំរនង អ�្តសញ្ញា � ស�្ និង ព័�៌មាន 
ជាតសចសីនត្រៀ�។

WIFI ជល វប្បដ្ឋា ន
ជលវប្បោឋា នតនះ ផ្តល់ជូន WiFi តោយ 
ឥ�គិ�ចថ្  ្ូរទំាង មជ្ឈម�្ឌ ល ទំាងមូល។ 
សូមតសជសីសតរសី បណ្្ត ញ ដដល មាន ត ្្ម ះ ថា 
AquariumWiFi។ ពំុចំាបច់ មាន តលខ សមាងា �់ ត�សីយ 
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ព័ត៌មនទូទៅ
សូម ស្ាគមន៍ មកកាន់ ជល វប្ប ោឋា ន ប៉ា សុសីហ្ិក  [Aquarium of the Pacific]។ តសបសីសបស់ ដផន ្រសី  និង តសៀវតៅ មគ្គត្រស ក៍ សសមាប់ តភញៀវតនះ  តដសីម្បសី 
ដសង្ រក នូវ ភាព អសាចា រ្យ ចន មោ សមុស្រ។ 

ការែ្សងទចពង បជនថែម ទទៀត 
កម្មវធិសី ខាងតសកាម តនះ មាន គិ� សបក់បដនម្។ សូមតៅកាន់ ម�្ឌ ល ព័�៌មាន សសមាប់ តមា៉ា ង  �ចម្ និង  ល្រ្ធភាពអាចចូលមក កមសាន្តបន ។   
សសមាប់ការកក់ ្ុរកជាមុន សូម ្ូររសព្ តៅតលខ (562) 590-3100។


