
การทองเที่ยวเชิงกีฬา (Sport Tourism) ถือเปนหนึ่งในอุตสาหกรรม
ทองเที่ยวที่มีความสําคัญกับระบบเศรษฐกิจภาพรวมของประเทศ
เปนอยางมาก โดยปจจุบันการทองเท่ียวเชิงกีฬา ไดรับการผลักดัน
ภายใตแผนยุทธศาสตรชาติ 20 ป ใหเปนจุดหมายปลายทางหน่ึงของ 
การทองเที่ยวเชิงธุรกิจ ที่ชวยสงเสริมและสรางมูลคาเพิ่ม ใหกับ
การทองเที่ยวไทย  นอกจากนั้นการทองเที่ยวเชิงกีฬาในประเทศไทย 
ยงัมีเอกลกัษณทีแ่ตกตางจากการทองเทีย่วทัว่ไป และมคีวามหลากหลาย
ที่สามารถดึงดูดนักทองเที่ยวไดหลายกลุม และที่สําคัญไปกวานั้น
การทองเที่ยวเชิงกีฬาถือเปนเรื่อง ที่คนทั่วโลกหันมาใหความสําคัญ
เพิ่มมากข้ึนจากชวงสถานการณโควิด-19 ที่ผานมา ซึ่งสงผลใหเกิด
เปนแรงจูงใจในการในการทองเที่ยวเชิงสงเสริมสุขภาพ (Wellness
Tourism) ที่จะตามมาเมื่อสถานการณคลี่คลายลง



Contact  062 461 4654
Operation time  09.00 - 18.30
Website  www.dropzone-thailand.com
Facebook  www.facebook.com ropzoneThailand

DROPZONE 
THAILAND 
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http://www.dropzonethailand.net
http://www.facebook.com/DropzoneThailand
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Skydiving will give you a new perspective on Rayong and a unique thrill. Dropzone 
Thailand, the largest and best skydiving facility in South East Asia, has received the 
safety standards for hygiene (SHA) from the Tourism Authority of Thailand 

ropzone offers intensive training and skydiving services for tourists who are seeking 
out a new challenge. e will take you to a height of 13,  feet approx.  meters  
above the ground by plane where you will leap out into the great blue. 

The planes and parachuting equipment are thoroughly maintained and kept in top 
condition at all times and the team of instructors and ground staff are highly experienced 
and totally professional, ensuring you will have a safe and exhilarating experience.

eel as if you are flying as you get 
an incredible bird’s eye view of 
Rayong from 13,000 feet above the 
ground, while you enjoy a safe dive 
in accordance with USPA standards. 

ivers will receive a certificate after 
the session and photographic services 
from professional photographers 
can also be provided on request. 
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Sports Type   
Extreme Skydiving

Level  
Altitude 13,000 feet / average speed 
before the prachute opens of 180 km/h

Specific Equipment  
parachute

Package  
• Economy Skydive Certificate  7,  TH

• eluxe Skydive Certificate Hand-
Gropro) 10,900 THB

•  IP Skydive Certificate Hand-
GoPro Camera man  13,  TH

Player Level (recommended)
Suitable for people of all genders and 
over 12 years  of age 
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Quality Award 
USPA (United States  Parachute 
Association   SHA

The best time to visit
The service is available all year round

Suggestion  
Do not drink alcoholic beverages 12 
hours prior to the jump and should 
dress concisely

The Facilities

In addition to skydiving services, 
ropzone Thailand also offers other 

facilities. or those who wish to use 
them, including

1. Restaurant serving Thai food. Ready 
to serve all skydivers

2. Cafe serving drinks, tea, coffee and 
snacks. or all skydivers

3. Bathroom and dressing room for 
storing and changing clothes before 
boarding the plane

The Service
 

Price rate
7,900 - 13,500 THB

Trainer  
USPA-standard skydiving school with 5 
instructors.
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