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បណុំ� ផា�ថ�
ទី ្រក �ងធម�ជាតិ េ្រកាមទឹ ក

ែផនទី និងេសៀវេ�មគ� េទសក៍ស្រ�ប់េភ��វ

ជលវប្ប��ន�៉សុីហ�ិក

ទីមួយ
ជាន់ផែនទី
វិចិត្រសាល

រដ្ឋ កាលី ហវ័ ្រញ៉ាខាងត្បូង
ជាន់ ត្រីស្ទេលហេដ [Steelhead]

អនាគតទឹក
របស់ យ�ើ ង

អាង ត្រីឆ្លាម
(Shark Lagoon)
ការរក្សាផ្កាថ្ម
ប្រកបដោយនិ រន្តរភាព

ព្រៃឈ�ើ
Lokikeet
ត�ៀមឬស្សី
 ambooo Bistro
B

ជណ្ដើរឡ�ើងទ�ៅ
ជាន់ទីពីរ

សាលមហោស្រព
ជី វសមុទ្រ

ហាងលក់
វត្ថុអនុស្សាវរីយ៍

បក្សី Guam
Kingfisher

ត�ៀម
ភេសជ្ជៈ

ឆ្មាសមុទ្រ &
តោសមុទ្រ

រូងភ្នំ ខ�ៀវ
ហុងដា

សត្វម៉ាត់ សគី ្បភ័ រ
[Mudskippers]

កាលី ហវ័ ្រញ៉ា
ខាងត្បូង
វិចិត្រសាលប៉ាចា

ត្រីកញ្ជាក់ ស្លា [Archerfish]
មជ្ឈមណ្ឌលវិទ្យាសាស្ត្រ
មហាសមុទ្រ

ការបង្ហាញអំ ពី
ប៉ាស៊ីហវិក
្ ខាងជ�ើង

ទី លំហែ
នៅកំ ពង់ ផែ

មន្ទីរពិសោធន៍
មូ នជែលលី [Moon Jelly]
អាចប៉ ះបាន
សាលមហោស្រពមហាសមុទ្រ
ចំ ណងជ�ើង

ហាងលក់
វត្ថុអនុស្សារីយ៍
ប៉ាស៊ីហ្វិក
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មណ្ឌលថែទាំសត្វ
ម៉ូ លីណា [Molina]
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កន្លែងInformation
Kiosk
លក់សំបុត្រ
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ទស្សនី
យ៍ភាព
ប៉ាស៊ី ហវិ ្ក
10 Guide Stop

ការបង្ហាញអំ ពី
ប៉ាស៊ីហវិក
្ ត្រូពិក
Information
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Guide Stop
Touch Area

វិចិត្រសាល
10្បៈ Guide Stop
សិល
Touch Area

វិចិត្រសាល
ណែនាំ

Touch Area

Guide Stop
Touch Area

សាលមហោស្រពទស្សនី យ៍ភាព
ប៉ាស៊ី ហវិ ្កហុងដា

ជា

ន់ ទីពីរ
ផែនទី វិចិត្រសាល

ឆ្មាសមុទ្រ &
តោសមុទ្រ

ជណ្ដើរទ�ៅកាន់
អាងត្រីឆ្លាម
(Shark Lagoon)

កាលី ហវ័ ្រញ៉ាខាងត្បូង/
វិចិត្រសាលប៉ាចា

ជម្រកសត្វភេនឃ្វីន June Keyes
ទី ជម្រកត្រីបបែលអាចប៉ ះបាន
ទី ជម្រក បក្សីសមុទ្រ
ឈូ ងសមុទ្រកាលី ហវ័ ្រញ៉ា

ហាងកាហ្វេ
ស្គូបា

ជណ្ដើរទ�ៅកាន់
ទីលំហែ
ន�ៅកំពង់ផែ

មន្ទីរពិសោធន៍ ផ្កាថ្ម
អាចប៉ ះបាន

ភ�ោជនីយ៍ដ្ឋាន
Veranda
Dining

វិចិត្រសាល
ប៉ាស៊ី ហវិ ្កខាងជ�ើង

ជម្រកសត្វភេសមុទ្រ

បណ្ដុំផ្កាថ្ម៖ ទី ក្ រុង ធម្មជាតិក្រោមទឹ ក

ជួ រថ្មប៉ប្រះទទឹ កត្រូពិក
ទស្សនី យ៍ភាព
ប៉ាស៊ី ហវិ ្ក

វិចិត្រសាល
ចុងក្រោយ

សាលមហោស្រពទស្សនី យ៍ភាព
ប៉ាស៊ី ហវិ ្កហុងដា

ព័ត៌មានទូទៅ

សូមស្វា គមន៍ មកកាន់ ជលវប្បដ្ឋានប៉ាស៊ីហវិក
្  [Aquarium of the Pacific]។ ប្រើប្រាស់ ផែនទីនិ ងស�ៀវភៅមគ្គទេសក៍សម្រាប់ ភ្ញៀវនេះដ�ើម្បី
ស្វែងរកនូវភាពអស្ចារ្យនៃ មហាសមុទ្រ។
ជំ នួយបឋម/ការសង្គ្រោះបន្ទា ន់
ការបាត់ របស់ និ ងរកឃ�ើញរបស់ 

ប�ើអាចធ្វើបាន សូមធ្វើដំណ�ើរការទៅកាន់ មណ្ឌលព័ត៌មានដែល
នៅជិ តច្រកធំ ឬទំនាក់ទំនងទៅកាន់ បុគ្គលិកដែលនៅជិ តបំ ផុត។
	ហាមជក់ បារី
ឬទំ ពាស្ករកៅស៊ូ

ការជក់បារី ទំពាស្ករកៅស៊ូនិ ងផលុំ្ស្ករកៅស៊ូមិនត្រូវបាន
អនុញ្ញាតនៅក្នុងជលវប្បដ្ឋានឡ�ើយ។ សូមប្រើប្រាស់ ធុងសំរាម
ិ ។ មិ នត្រូវបោះរបស់ ទៅក្នុង
និ ងធុងរបស់ កែច្នៃប្រើប្រាស់ ឡ�ើងវញ
សាលពិព័រណ៍ឡ�ើយ។
ព័ ត៌មាន
សម្រាប់ ភ្ញៀវ

ទៅកាន់ មណ្ឌលព័ត៌មានដែលសថិតន
្ ៅក្នុងសាលធំ នៅជិ តច្រកធំ
ដ�ើម្បីសាកសួរអំពីដំ ណ�ើរកម្សាន្តសមាជិ កភាពរបស់ ជលវប្បដ្ឋាន
និ ង ព្រឹត្តិការណ៍ពិសេសៗ។

បន្ទប់ទឹក និ ង
កន្លែងថែទាំទារក

សូមម�ើលផែនទីសម្រាប់ ទីតាំងបន្ទប់ទឹក។ មានកន្លែងផ្លាស់ បដូ្រខោ
ទឹកនោមទារកនៅក្នុងគ្រប់ បន្ទប់ទឹកនៅជាន់ ទីមួយ និ ងជាន់ ទីពីរនៅ
ក្នុងសាលធំ និ ងនៅជិ តអាងត្រីឆ្លាម។ បន្ទប់ថែទាំទារកសថិតន
្ ៅឆ្ងាយ
ពីបន្ទប់ទឹកស្ត្រីជាន់ ទីមួយ។
	ភ្ញៀវដែលមាន
ពិ ការភាព

រទេះរ ុញអាចរកបាននៅមណ្ឌលព័ត៌មាន។ គ្រប់ សាលពិព័រណ៍សុទតែ
្ធ
អាចប្រើប្រាស់ រទេះរ ុញបាន។ម�ើលផែនទីសម្រាប់ ទីតាំងជណ្តើរ
យន្តនៅក្នុងជលវប្បដ្ឋាន។ដំ ណ�ើរកម្សាន្តដោយសំ ឡេងសម្រាប់ 
ភ្ញៀវពិការភ្នែកនិ ងសំណៅអត្ថបទនៃការសម្តែងសម្រាប់ អ្នកដែល
ថ្លង់អាចស្វែងរកបាននៅមណ្ឌលព័ត៌មាន។ ឧបករណ៍ពិសេស
បង្កើតញាណដោយការប៉ ះ និ ងវ៉ ែនតាវៃឆ្លាត Epson
អាចស្វែងរកបាននៅសាលមហោស្រពទស្សនី យ៍ភាពប៉ាស៊ីហវិក
្ 
ហុងដា សម្រាប់ អ្នកដែល ថ្លង់ ឬពិការភ្នែក។
ប័ ណ្ណ
ឥណទាន

អាហារសម្រន់

ិ សាឡាត់
ហាងកាហ្វេស្គូបានៅជាន់ ទីពីរបម្រើជូននំ សាន់ វច
និ ងសាច់ អាំង រ ួមទាំងអាហារសមុទ្រស្រស់ ៗ និ ងអាហារបួស
ជាច្រើនមុខ។ ត�ៀមឬស្សីBamboo Bistro ផ្តល់ជូនភីហ្សា
ហត់ដក ស្រាប�ៀរត្រជាក់ និ ងអាហារសម្រន់ ផ្សេងៗ។ហាងកាហ្វេ
Blue Whale នៅក្នុងសាលធំ បម្រើជូនកាហ្វេ កាពុកស៊ីណូ សូដា
និ ងអាហារសម្រន់ ។

យ�ើងទទួលយកប័ណ្ណ VISA, MasterCard, Discover, និ ង
American Express។
រូបភាព
ដ៏ អស្ចារ្យ

ការជាវវត្ថុអនុស្សាវរីយ៍លឯ
្អ កនៃការទស្សនាជលវប្បដ្ឋានរបស់ អ្នក
ជាមួយនឹ ងឱកាសថតរ ូបបែបកម្សាន្តសប្បាយគឺសថិតន
្ ៅសាលធំ ។

ការផ្សងព្រេងបន្ថែមទ�ៀត

ិ ីខាងក្រោមនេះមានគិតប្រាក់បន្ថែម។ សូមទៅកាន់ មណ្ឌលព័ត៌មានសម្រាប់ ម៉ោ ងតម្លៃ និ ងលទ្ធភាពអាចចូលមកកម្សាន្តបាន។
កម្មវធ
សម្រាប់ ការកក់ទុកជាមុន សូមទូរសព្ទទៅលេខ (562) 590-3100។
ដំ ណ�ើ រកម្សាន្តក្រោយឆាក

ធ្វើដំណ�ើរកម្សាន្តក្រោយឆាកដែលមានមគ្គទេសក៍ណែនាំរយៈពេល
មួយម៉ោ ង។ទស្សនាផ្នែកនានានៃជលវប្បដ្ឋានដែល
ជាទូទៅសាធារណៈជនមិនអាចចេញចូលបានឡ�ើយ។ ទៅកាន់ 
ផ្នែកខាងល�ើនៃសាលពិព័រណ៍ធំបំផុតរបស់ យ�ើ ងដ�ើម្បីឲ្យចំណីត្រី។
មានការកំណត់អាយុ។
ការជួ បផ្ទាល់ ជាមួ យសត្វ

ដំ ណ�ើរទស្សនាកម្សាន្តជាមួយអ្នកណែនាំម្នា ក់
និ ងប្រាស្រ័យទាក់ទងជាមួយសត្វនិ ងបុគ្គលិកថែទាំសត្វ។ មាន
ការកំណត់អាយុ។ត្រូវមានការកក់ទុកជាមុន។
ដំ ណ�ើ រកម្សាន្តជុំ វិញផែ

ិ ផែឡុងប៊ិ ច/ឡូសអេនជ�ើឡេស ជាមួយនាវាកម្សាន្ត
ធ្វើដំ ណ�ើរជំុវញ
Harbor Breeze Cruises សម្រាប់ ដំណ�ើរកម្សាន្តតាមសមុទ្រ
ិ ផែដ៏សកម្ម
ដែលមានការធ្វើអត្ថា ធិ ប្បាយរយៈពេល45 នាទីជំុវញ
បំ ផុតមួយនៅក្នុងពិភពលោក។
បទពិសោធន៍ ពិសេស

ធ្វើការទស្សនាកម្សាន្តជាលក្ខណៈឯកជន ជាមួយនឹ ងបទពិសោធន៍ 
នៅក្បែរសត្វជាងគេមិនធ្លា ប់ មាន។មានកំណត់អាយុ និ ងក
 ម្ពស់។
ត្រូវមានការកក់ទុកជាមុន។
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ការទស្សនាត្រីបាឡែន

ិ ូនៃជលវប្បដ្ឋាន ដ�ើម្បី
ស្វែងយល់ មហាសមុទ្រជាមួយអ្នកធម្មជាតិវទ
ស្វែងយល់ ពីជីវសមុទ្រក្នុងតំបន់ នោះដូចជាត្រីបាឡែន ផ្សោតសមុទ្រ
ឬដូលហ្វីន តោសមុទ្រនិ ងប
 ក្សីផ្លាស់ ទីជម្រកតាមរដូវកាល។
ការជ្រមុ ជទឹ កកម្សាន្ត

លោតទឹកនៅកន្លែងតាំងពិព័រណ៍ជលវប្បដ្ឋាន។ កន្លែងមានកំណត់។
ត្រូវមាន ការកក់ទុក ជាមុន។
កម្មវិធី VISITOR APP

ិ ីVisitor App
ដោនឡូតកម្មវធ
របស់ យ�ើ ងពីApp Store ឬ Play
ិ ីនេះបង្ហាញពីតារាង
Store។ កម្មវធ
ិ ី កម្សាន្តផែនទី
កាលវិភាគកម្មវធ
ទំនាក់ទំនង អត្តសញ្ញាណសត្វ និ ងព
 ័ត៌មាន
ជាច្រើនទ�ៀត។
WIFI ជលវប្បដ្ឋាន

ជលវប្បដ្ឋាននេះផ្តល់ជូន WiFi ដោយ
ឥតគិតថ្លៃទូទាំង មជ្ឈមណ្ឌល ទាំងមូល។
សូមជ្រើសរ�ើសបណ្
តា ញដែលមានឈ្មោះថា
AquariumWiFi។ ពុំចាំបាច់ មានលេខសម្ងាត់ ឡ�ើយ

