
Miral เผยอตัลกัษณใ์หมข่อง “เกาะยาส” จดุหมายปลายทางการทอ่งเทีย่วระดบัโลก 

 
อาบดูาบ,ี สหรัฐอาหรับเอมเิรตส-์- ก.ย.--พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์

 
- อตัลกัษณ์ใหมจ่ะเป็นตวัก าหนดภาพของเกาะยาสในอนาคต 

- ซอีโีอของ Miral ประกาศวสิยัทศันข์องเกาะยาสปี 2565 

- เปิดตวัโครงการ #YasDream เชญิชวนนักทอ่งเทีย่วทัง้ในอดตี ปัจจุบนั และอนาคต 
ร่วมแชรค์วามคดิเห็นในหัวขอ้เกาะยาสในฝันผา่นสือ่ออนไลน์ 

 
Miral เผยอัตลักษณ์ใหมข่องเกาะยาสในพธิเีปิดตัวอยา่งยิง่ใหญท่ี ่Ferrari World Abu Dhabi 

เพือ่สะทอ้นตวัตนของเกาะแหง่นี ้
โดยอตัลกัษณ์ใหมข่องเกาะยาสจะกลายเป็นสญัลกัษณ์การเตบิโตของสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์

ซึง่เป็นจดุหมายปลายทางของนักทอ่งเทีย่วทัว่โลก ดว้ยความเป็นศนูยก์ลางทางวฒันธรรม สงัคม ธรุกจิ 

และการพักผ่อนหยอ่นใจ ซึง่เหมาะกับคนทกุเพศทกุวยั 
 

รับชมขา่วประชาสมัพันธใ์นรูปแบบมัลตมิเีดยีไดท้ี ่
 

https://www.multivu.com/players/uk/7936651-miral-unveils-new-identity-for-yas-island 
 

 

โมฮมัเหม็ด คาลฟิา อลั มบูารัค ประธานบรษัิท Miral กลา่ววา่ “Miral 
มบีทบาทส าคญัในการสนับสนุนวสิยัทศันข์องอาบดูาบ ี

ดว้ยการพัฒนาสถานทีท่อ่งเทีย่วเพือ่การพักผ่อนและความบันเทงิระดบัโลก 
อตุสาหกรรมการทอ่งเทีย่วถอืเป็นเสาหลักทีช่ว่ยหนุนเศรษฐกจิและผลักดนัการพัฒนาสหรัฐอาหรับเอมเิรตส ์

ส าหรับการพัฒนาเกาะยาสในครัง้นีถ้อืเป็นการพัฒนาตามธรรมชาต ิเนือ่งจากเกาะนีม้วีวิัฒนาการมาอยา่งตอ่เนื่อง 

กระบวนการในการพัฒนาท าใหเ้รามั่นใจวา่เกาะยาสจะยังคงเป็นจดุขายหลกัของอาบดูาบ ี
ในฐานะจุดหมายปลายทางส าหรับนักทอ่งเทีย่วจากทัว่โลกอยา่งแทจ้รงิ” 

 
โมฮมัเหม็ด อบัดลุลา อัล ซาบ ีซอีโีอของ Miral กลา่ววา่ 

“เรารูส้กึตืน่เตน้ทีไ่ดเ้ผยอัตลกัษณ์ใหมท่ีร่วมเอาจุดเดน่ของเกาะยาสมาไวอ้ยา่งครบครัน 

เสน้สายและสสีนัอนัสดใสสะทอ้นถงึความสนุกสนานและความมชีวีติชวีาของเกาะยาส 
เราขอร่วมเป็นสกัขพียายานในเหตกุารณ์ส าคัญครัง้นี ้ซึง่เป็นการเปิดประวตัศิาสตรห์นา้ใหมข่องการพัฒนาเกาะยาส 

แตย่ังคงยดึมั่นตอ่คณุคา่ทีแ่ทจ้รงิของเกาะ ทัง้ในแงข่องเอกลักษณ์ การพัฒนา การขบัเคลือ่น ความแน่วแน่ 
การเปิดกวา้ง และการบกุเบกิ” 

 
คณุอลั ซาบ ีกลา่วเสรมิวา่ “อกีสิง่หนึง่ทีน่่าตืน่เตน้คอืการประกาศวสิยัทัศนข์องเกาะยาสปี 2565 ซึง่ก็คอื 

การขึน้แทน่เป็น 1 ใน 10 สถานทีท่อ่งเทีย่วส าหรับครอบครัวยอดนยิมของโลก ทีส่ามารถดงึดดูนักทอ่งเทีย่วไดม้ากกวา่ 

48 ลา้นคนตอ่ปี นอกจากนี ้เกาะยาสยังพรอ้มตอ้นรับนักทอ่งเทีย่วจากองคก์รราว 100,000 คน 
และมแีผนสรา้งโรงแรมส าหรับการพักผ่อนและท าธรุกจิรวมกันทัง้ส ิน้ 4,000 หอ้ง 

เกาะยาสเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีผ่สมผสานดไีซนอ์นัเป็นเอกลักษณ์กับความงดงามตามธรรมชาต ิ
ทัง้ยังตัง้อยู่บนท าเลทองและมอบประสบการณ์ใหม่ๆ ใหก้ับนักทอ่งเทีย่วเสมอมา 

เกาะยาสจงึเป็นหนึง่ในจดุหมายปลายทางเพือ่การพักผ่อนชัน้น าของอาบดูาบ ีทัง้นี้ 

แผนการพัฒนาเกาะยาสยังคงด าเนนิตอ่ไป และเตรยีมตอ้นรับผูค้นทีจ่ะเขา้มาอยู่อาศัยกวา่ 10,000 คน 
รวมถงึนักทอ่งเทีย่วแบบไปกลับอกี 10,000 คนตอ่วนั” 

 
คณุอลั ซาบ ีระบวุา่ “แผนการพัฒนาเกาะยาสไม่ไดเ้ป็นเพยีงวสิยัทศัน์ทีเ่ป็นนามธรรม 

แตห่ยั่งรากลกึลงในจติใจของผูค้น ชมุชนทีม่คีวามหลากหลายและมั่งคัง่เป็นสว่นส าคญัทีช่ว่ยสรา้งเกาะยาสขึน้มา 
และผลักดนัใหเ้กาะนีก้ลายเป็นจดุหมายปลายทางการทอ่งเทีย่วระดับโลก” 

 

เนือ่งในโอกาสนี ้Miral ไดเ้ปิดตวัโครงการ “Yas Dream” ทีเ่ชญิชวนใหนั้กทอ่งเทีย่วทัง้ในอดตี ปัจจบุนั 
และอนาคต ร่วมแบง่ปันความคดิเห็นในหัวขอ้เกาะยาสในฝัน 

โดยการตคีวามนยิามของเกาะยาสขึน้อยู่กบัความชืน่ชอบของนักทอ่งเทีย่วแตล่ะคน 
เพราะเกาะยาสเป็นสถานทีใ่นฝันทัง้ส าหรับผูท้ีแ่สวงหาความตืน่เตน้เรา้ใจและผูท้ีต่อ้งการพักผอ่นหย่อนใจ 



ผูท้ีม่าเยอืนเกาะยาสสามารถแบง่ปันชว่งเวลาอนัน่าประทบัใจรวมถงึบอกเลา่ประสบการณ์ทีอ่ยากใหค้นอืน่มาร่วมสมัผัส

ผา่นแฮชแท็ก #YasDream  
 

เมือ่ไมน่านมานี้ เกาะยาสไดเ้ปิดเผยวา่ จ านวนนักทอ่งเทีย่วในชว่งฤดรูอ้นปี 2559 
พุ่งสงูขึน้เป็นประวตักิารณ์ถงึ 50% โดยมนัีกทอ่งเทีย่วกวา่ 600,000 คนเลอืกเยอืนสถานทีท่อ่งเทีย่วหลกัของเกาะยาส 

2 แหง่ ไดแ้ก ่Yas Waterworld และ Ferrari World Abu Dhabi 

 
ตดิตามความเคลือ่นไหวของ #YasIsland ไดท้ี ่

 
- Facebook 

- Instagram 
- Twitter 

 

รว่มแบง่ปนัความคดิเห็นในหวัขอ้เกาะยาสในฝนัผา่นทางแฮชแท็ก 
 

- #YasIsland  
- #YasDream  

- #MyYasDream  

 
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 

 
เกีย่วกบัเกาะยาส 

 

เกาะยาสเป็นสถานทีท่อ่งเทีย่วทีม่เีอกลกัษณ์โดดเดน่ โดยตัง้อยูบ่นแนวชายฝ่ังของอาบดูาบ ี
หา่งจากใจกลางกรุงอาบดูาบเีพยีง 25 นาท ีและห่างจากดไูบเพยีง 50 นาทเีทา่นัน้ 

เกาะอนัน่าทึง่แหง่นีม้อบประสบการณ์อนัหลากหลายและความทรงจ าไมรู่ล้มืใหแ้กนั่กทอ่งเทีย่ว โดยครอบครัว เพือ่นฝูง 
ผูม้าพักผ่อน และนักทอ่งเทีย่วเชงิธรุกจิ สามารถเพลดิเพลนิไปกับชว่งเวลาอนัล ้าคา่ไดท้ีน่ี ่

เกาะยาสผสานธรรมชาตอินังดงามเขา้กับดไีซนอ์นัเป็นเอกลกัษณ์และเสน่หอ์นัดงึดดูใจอยา่งลงตวั 

เพือ่มอบความสขุใหก้ับทกุคนในครอบครัว 
 

เกาะยาสเป็นทีต่ัง้ของ Ferrari World Abu Dhabi, Yas Waterworld, Yas Mall, Yas Links Golf Course 
และ Yas Marina Circuit ซึง่มชี ือ่เสยีงโดง่ดงัจากการเป็นสถานทีจ่ัดการแขง่ขนั FORMULA 1 ETIHAD AIRWAYS 

ABU DHABI GRAND PRIX(TM) รวมถงึงานอเีวนตแ์ละคอนเสริต์ระดับโลกตลอดทัง้ปี นอกจากนัน้ยังมโีรงแรม Yas 
Viceroy และโรงแรมนานาชาตใินเครอื Yas Plaza อกี 6 แหง่ ซึง่ตัง้อยูใ่นท าเลแสนสะดวกใจกลางเกาะยาส 

 

เกาะยาสยังมโีรงแรมสดุทนัสมัยอกีหลายแหง่ สวนสนุกทีน่่าตืน่เตน้เรา้ใจ ภัตตาคารอนัหลากหลาย 
สนามกอลฟ์ รวมถงึหา้งสรรพสนิคา้ทีอ่ดัแน่นไปดว้ยแบรนดช์ัน้น าและรา้นอาหารระดับโลก นอกจากนี ้

เกาะยาสยังเป็นจดุหมายปลายทางทีอ่อกแบบมาเพือ่รองรับบรรดานักธรุกจิ 
โดยมสี ิง่อ านวยความสะดวกมากมายตัง้แตส่ถานทีจ่ัดประชมุไปจนถงึสถานทีจ่ัดเลีย้ง 

ตลอดจนบรกิารจัดประชมุและนทิรรศการครบวงจร (MICE) 

นับเป็นการผสมผสานกจิกรรมเชงิธรุกจิเขา้กบัการพักผ่อนอยา่งลงตวั เพือ่มอบประสบการณ์ทีค่รบครันใหแ้กล่กูคา้ 
 

เกาะยาสเป็นสถานทีท่ีเ่ต็มไปดว้ยชวีติชวีา เสน่ห ์พลงั และความสนุกสนานไมรู่จ้บ 
ซึง่พรอ้มใหค้ณุไดผ้จญภัยเหนอืจนิตนาการอย่างไรข้ดีจ ากดั 

 

https://www.facebook.com/yasisland/
https://www.instagram.com/yasislandae/?hl=en
https://twitter.com/yasisland?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
http://www.miral.ae/


สามารถรับชมขอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่yasisland.ae และตดิตามความเคลือ่นไหวไดท้างโซเชยีลมเีดยี 

(Facebook, Twitter และ Instagram) เพือ่เกาะตดิประสบการณ์การทอ่งเทีย่วทีร่อใหค้ณุมาสมัผัสดว้ยตัวเอง 
 

ส าหรบัขอ้มูลเพิม่เตมิกรุณาตดิตอ่   
Anoud Saeed 

Weber Shandwick MENA 

โทร. +971-2-449-4457 
มอืถอื: +971-50-2625915 

อเีมล:  Asaeed@webershandwick.com 
 

ทีม่า: Miral Asset Management 

http://www.yasisland.ae/
https://www.facebook.com/yasisland/?fref=ts
https://twitter.com/yasisland?ref_src=twsrc%5Egoogle%7Ctwcamp%5Eserp%7Ctwgr%5Eauthor
https://www.instagram.com/yasislandae/?hl=en
mailto:Asaeed@webershandwick.com

