
Miral ประกาศแผนพฒันาสวนสนุก SeaWorld บน “เกาะยาส” ในอาบูดาบ ี

 
อาบดูาบ,ี สหรัฐอาหรับเอมเิรตส-์-13 ธ.ค.--พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์

 
Miral จับมอื SeaWorld สรา้งสวนสนุกธมีโลกใตท้ะเลสดุล ้า พรอ้มจัดตัง้ศนูยว์จัิย ใหค้วามชว่ยเหลอื 

ฟ้ืนฟ ูและสง่สตัวท์ะเลคนืสูธ่รรมชาตเิป็นแหง่แรกของสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์ภายในปี 2022 

 
Miral และ SeaWorld Entertainment, Inc. (NYSE: SEAS) ประกาศความร่วมมอืเพือ่พัฒนา “SeaWorld 

Abu Dhabi” สวนสนุกธมีโลกใตท้ะเลแหง่แรกบนเกาะยาส ทัง้ยังประกอบไปดว้ยศนูยว์จิัย ใหค้วามชว่ยเหลอื ฟ้ืนฟ ู
และสง่สตัวท์ะเลคนืสูธ่รรมชาตแิหง่แรกของสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์

ทีเ่พยีบพรอ้มดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกและทรัพยากรระดบัเวลิดค์ลาสส าหรับการดแูลและอนุรักษ์สตัวท์ะเลในพืน้
ที ่ทัง้นี ้SeaWorld Abu Dhabi จะเป็น SeaWorld ใหมแ่หง่แรกทีไ่มม่วีาฬเพชฌฆาต 

และจะเปิดโอกาสใหผู้ม้าเยอืนไดส้มัผัสกับสตัวท์ัง้หลายอยา่งใกลช้ดิ 

อกีทัง้ยังมจีุดทีน่่าสนใจขนาดใหญแ่ละอควาเรยีมระดบัโลก 
โดยจะใชเ้ทคโนโลยลีา่สดุทีช่ว่ยใหผู้ม้าเยอืนไดม้สีว่นร่วมมากขึน้ 

 
ความร่วมมอืครัง้นีเ้ป็นการผสานความเชีย่วชาญของ Miral ในการพัฒนาสถานทีท่อ่งเทีย่วบนเกาะยาส 

เขา้กบัประสบการณ์ที ่SeaWorld ไดส้ัง่สมมายาวนานกวา่ 50 ปีในแวดวงสวนสนุก สตัวแพทยศาสตร ์

วทิยาศาสตรท์างทะเล และสตัววทิยา  
 

โมฮมัเหม็ด คาลฟิา อลั มบูารัค ประธานบรษัิท Miral กลา่ววา่ 
“อาบดูาบกี าลงักลายเป็นจดุหมายปลายทางอนัดับแรกของนักทอ่งเทีย่วทัง้ในภมูภิาคและจากทัว่โลก 

ดว้ยการผสมผสานวัฒนธรรม ประเพณี และประสบการณ์การผักผ่อนทีไ่มเ่หมอืนใคร 
จนกลายเป็นแหลง่ทอ่งเทีย่วสดุดงึดดูใจ และโครงการ SeaWorld Abu Dhabi 

จะชว่ยยกระดบัเกาะยาสในฐานะแหลง่ทอ่งเทีย่วชัน้น าของโลก” 

 
“ความเคลือ่นไหวครัง้นี้สะทอ้นถงึเป้าหมายของสหรัฐอาหรับเอมเิรตสใ์นการสรา้งเศรษฐกจิทีม่คีวามหลา

กหลายและยั่งยนื โดยมกีารทอ่งเทีย่วเป็นองคป์ระกอบส าคัญอย่างหนึง่ 
อาบดูาบยีังคงเดนิหนา้สรา้งความร่วมมอือยา่งยั่งยนืตามยทุธศาสตร ์2030 Vision 

เพือ่พลกิโฉมและบกุเบกิจดุหมายปลายทางใหม่ๆ  ซึง่ควรคา่ตอ่การยกยอ่งทัง้ในเรือ่งคณุภาพ อตัลักษณ์ 

และนวัตกรรมระดับโลกในทกุระดบั” 
 

โจเอล แมนบ ีประธานและซอีโีอของ SeaWorld กลา่ววา่ 
“เรารูส้กึตืน่เตน้ทีไ่ดป้ระกาศแผนขยายธรุกจิไปยังตา่งประเทศเป็นครัง้แรก เชน่เดยีวกับการเป็นพันธมติรกบั Miral 

เพือ่สรา้งสรรค ์SeaWorld ยคุใหมท่ีใ่หท้ัง้ประสบการณ์ ความรู ้และแรงบนัดาลใจ 

อนัเป็นแมแ่บบทีถ่อืก าเนดิขึน้ในอาบดูาบ ีโดยสวนสนุกแหง่ใหม ่รวมถงึศนูยว์จัิย ใหค้วามชว่ยเหลอื ฟ้ืนฟ ู
และสง่สตัวน์ ้าคนืสูธ่รรมชาต ิซึง่เนน้ในเรือ่งของการดแูลและอนุรักษ์สตัวน์ ้านัน้ จะสานตอ่สิง่ที ่SeaWorld 

ท ามาตลอด 50 ปีในการใหค้วามชว่ยเหลอืสตัวน์ ้า 
โครงการนีจ้ะกอ่ใหเ้กดิความร่วมมอืและความเขา้ใจถงึการปรับตวัของสตัวน์ ้านานาพันธุใ์หเ้ขา้กับสภาพทางทะเลที่

มลีกัษณะเฉพาะในภมูภิาคนี้ และจะสรา้งเป็นแรงบนัดาลใจใหก้บัคนรุ่นใหม ่ทัง้ผูม้าเยอืน นักอนุรักษ์ 
และผูเ้ชีย่วชาญดา้นการดแูลสตัว”์ 

 

ศนูยว์จัิย ใหค้วามชว่ยเหลอื ฟ้ืนฟ ูและสง่สตัวท์ะเลคนืสูธ่รรมชาต ิภายใน SeaWorld Abu Dhabi 
บนเกาะยาส จะเป็นศนูยแ์หง่แรกของประเทศทีด่ าเนนิงานในเรือ่งนีโ้ดยเฉพาะ 

โดยมาพรอ้มกบัสิง่อ านวยความสะดวกสดุล ้าสมัยส าหรับบรรดานักวจิัย นักวทิยาศาสตร ์และนักอนุรักษ์ทางทะเล 
ทัง้ในพืน้ทีแ่ละจากทั่วโลก 

เพือ่ชว่ยใหม้คีวามเขา้ใจและไดเ้รยีนรูเ้กีย่วกับถิน่ทีอ่ยูแ่ละสภาพแวดลอ้มจรงิของสตัวน์ ้าในภมูภิาคนี ้

ศนูยด์งักลา่วมแีผนเปิดตัวกอ่นสวนสนุกธมีโลกใตท้ะเล 
โดยจะมอบทรัพยากรทีจ่ าเป็นใหก้บัทกุคนในสหรัฐอาหรับเอมเิรตสท์ีต่อ้งการพัฒนาหรอืเสรมิสรา้งความเชีย่วชาญ

ในเรือ่งของวทิยาศาสตรส์ตัวท์ะเล 
และจะท าหนา้ทีเ่ป็นศนูยก์ลางความร่วมมอืกับบรรดาองคก์รและโครงการดา้นสิง่แวดลอ้มทัง้ในพืน้ทีแ่ละในระดบันา

นาชาต ิ
 

โมฮมัเหม็ด อบัดลุลา อัล ซาบ ีซอีโีอของ Miral กลา่ววา่ “SeaWorld Abu Dhabi 

เป็นโครงการทีม่คีวามโดดเดน่ในระดบัภมูภิาค ซึง่จะชว่ยเตมิเต็มโครงการพัฒนาสถานทีท่อ่งเทีย่วของเรา 
และยังยกระดบัใหเ้กาะยาสกลายเป็นจดุหมายปลายทางทีน่่าตืน่ตาตืน่ใจทีส่ดุส าหรับผูม้าเยอืน 

ในฐานะทีเ่ราเป็นผูพั้ฒนาแหลง่ทอ่งเทีย่วทีโ่ดดเดน่และน่าตืน่เตน้ของอาบดูาบ ี



การไดรั้บโอกาสในการสรา้งสวนสนุกธมีโลกใตท้ะเลร่วมกับ SeaWorld จงึนับวา่สดุยอดและน่าตืน่ตาตืน่ใจมาก 

เราจะเดนิหนา้พัฒนาและสรา้งสถานทีท่อ่งเทีย่วชัน้น าใหก้บัเกาะยาสตอ่ไป เพือ่น าเสนอประสบการณ์แปลกใหม ่
เรา้ใจ และตืน่ตาใหแ้กผู่ม้าเยอืนทกุคน” 

 
การพัฒนา SeaWorld Abu Dhabi จะชว่ยเพิม่จ านวนแหลง่ทอ่งเทีย่วบนเกาะยาสที ่Miral เป็นผูพั้ฒนา 

และคาดวา่จะมผีูม้าเยอืนเพิม่ขึน้ถงึสองเทา่เป็น 48 ลา้นคนภายในปี 2022 

อนัเป็นสว่นหนึง่ของวสิยัทัศนข์องอาบดูาบใีนการขบัเคลือ่นใหส้หรัฐอาหรับเอมเิรตสก์ลายเป็นศนูยก์ลางดา้นการท่
องเทีย่วของโลก ทีเ่ป่ียมไปดว้ยสถานทีท่อ่งเทีย่วสดุพเิศษ 

รวมถงึโครงสรา้งพืน้ฐานรองรับการทอ่งเทีย่วระดับเวลิดค์ลาส 
 

SeaWorld Abu Dhabi มกี าหนดเปิดตวัภายในปี 2022 
และจะชว่ยเตมิเต็มสวนสนุกบนเกาะยาสทีม่อียูแ่ลว้ 4 แหง่ ไดแ้ก ่Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld 

รวมถงึ Warner Bros. World Abu Dhabi และ Clymb ทีม่กี าหนดเปิดตวัในปี 2018 นอกจากนี ้

เกาะยาสยังน าเสนอประสบการณ์ดา้นกฬีาและความบนัเทงิหลากหลายรูปแบบ ไมว่า่จะเป็น Yas Marina Circuit 
โรงแรม 7 แหง่ กจิกรรมร่วมสนุกตลอดปี พืน้ทีจ่ัดการแสดงสดและคอนเสริต์ สนามกอลฟ์ระดับแชมเปียนชปิ 18 

หลมุ ทา่จอดเรอื ชายหาด ตลอดจนแหลง่ชอ้ปป้ิงทีก่ าลงัไดรั้บความนยิมอยา่ง Yas Mall 
 

เกีย่วกบั Miral 

 
Miral เป็นผูเ้นรมติสถานทีท่อ่งเทีย่วในอาบดูาบ ี

และดงึดดูผูค้นดว้ยการสรา้งสรรคป์ระสบการณ์ทีแ่ปลกใหมแ่ละน่าตืน่ตาตืน่ใจ Miral 
เป็นผูพั้ฒนาและบรหิารอสงัหารมิทรัพยบ์นเกาะยาส ตัง้แตแ่หลง่บนัเทงิ โรงแรม สถานทีพั่กผอ่นและเลน่กฬีา 

รา้นอาหาร หา้งรา้น ไปจนถงึสิง่ปลกูสรา้งอืน่ๆ ปัจจบุนั เกาะยาสเป็นทีต่ัง้ของ Ferrari World Abu Dhabi, Yas 
Waterworld, Yas Links Golf Course, Yas Mall, Yas Marina Circuit, Yas Marina และโรงแรม 7 แหง่ 

ซึง่หนึง่ในนัน้คอื Yas Viceroy รับชมขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่http://www.miral.ae 

 
เกีย่วกบั SeaWorld Entertainment, Inc.  

 
SeaWorld Entertainment, Inc. (NYSE: SEAS) 

เป็นบรษัิทสวนสนุกและความบันเทงิชัน้น าทีม่อบประสบการณ์สดุแสนประทับใจ 

ทัง้ยังสรา้งแรงบนัดาลใจใหผู้ม้าเยอืนชว่ยกนัการอนุรักษ์สตัวท์ัว่ไปและสตัวป่์าหายากทัว่โลก SeaWorld 
Entertainment, Inc. เป็นองคก์รดา้นสตัววทิยาชัน้แนวหนา้ของโลก รวมทัง้เป็นผูน้ าระดับโลกดา้นการสงเคราะห ์

การฝึก และการเลีย้งดสูตัว ์นอกจากนัน้ยังใหค้วามชว่ยเหลอืและฟ้ืนฟสูตัวน์ ้าและสตัวบ์กทีม่อีาการป่วย 
ไดรั้บบาดเจ็บ ก าพรา้ หรอืถกูทอดทิง้ โดยมเีป้าหมายเพือ่ปลอ่ยสตัวเ์หลา่นีค้นืสูธ่รรมชาต ิSeaWorld 

Entertainment, Inc. เป็นเจา้ของหรอืผูใ้หส้ทิธแิบรนดช์ัน้น าตา่งๆ ทัง้ SeaWorld, Busch Gardens(R) และ Sea 

Rescue(R) โดยตลอดการด าเนนิงานกวา่ 50 ปีทีผ่า่นมา 
ทางบรษัิทไดส้รา้งสวนสนุกระดบัภมูภิาคหลากหลายรูปแบบรวมกนั 12 แหง่ทัว่สหรัฐอเมรกิา 

ซึง่เพยีบพรอ้มไปดว้ยเครือ่งเลน่ การแสดง และสิง่ทีน่่าสนใจอืน่ๆ ส าหรับคนทกุเพศทกุวยั 
เพือ่มอบประสบการณ์ทีค่วรคา่แกก่ารจดจ าใหผู้ม้าเยอืนทกุคนกลบับา้นดว้ยความประทบัใจ 

รับชมขอ้มลูเพิม่เตมิเกีย่วกับ SeaWorld Entertainment, Inc. ไดท้ี ่http://www.seaworldentertainment.com 
 

ทีม่า: Miral Asset Management 
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