
ซาอดุอีาระเบยีประกาศแผนแมบ่ท The Journey Through Time Masterplan 
กา้วส าคญัในการปกป้องและแบง่ปนัมรดกทางวฒันธรรมของเมอืงอลัอลูาไปท ัว่โลก 
 
- จัดตัง้เขต 5 เขต ทีเ่ชือ่มกนัดว้ยอาณาบรเิวณสาธารณะทอดยาว 20 กโิลเมตรชือ่วา่ Wadi of 
Hospitality เพือ่ปกป้องประวัตศิาสตรข์องมนุษยแ์ละธรรมชาตอิันยาวนานถงึ 200,000 ปี 
ในพืน้ทีป่ระวัตศิาสตรห์ลักของเมอืงอัลอลูาทีท่อดยาว 20 
กโิลเมตรทางภาคตะวันตกเฉียงเหนอืของซาอดุอีาระเบยี ซึง่รวมถงึวาด ี(Wadi) 
หรอืหบุเขาทีม่แีมน่ ้าไหลผา่นกลาง และเมอืงเฮกรา (Hegra) ของราชอาณาจักรแนบาเทยี (Nabataea) 
ซึง่เป็นแหลง่มรดกโลกทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนจากยเูนสโก 
 
- แผนแมบ่ทแรกส าหรับเมอืงอัลอลูาคอืการสรา้งพพิธิภัณฑม์ชีวีติ (Living Museum) 
ซึง่ประกอบดว้ยสถานทีท่างวัฒนธรรมใหม ่15 แหง่, การฟ้ืนฟ ูCultural Oasis ทีท่อดยาว 9 กโิลเมตร, 
พืน้ทีเ่ปิดและพืน้ทีส่เีขยีว 10 ลา้นตารางเมตร, เสน้ทางเดนิรถรางปลอ่ยคารบ์อนต า่ยาว 46 กโิลเมตร 
รวมถงึการสรา้งทีพ่ักเพิม่ 5,000 หอ้งเพือ่รองรับผูม้าเยอืน 
 
อัลอลูา, ซาอดุอีาระเบยี--7 เมษายน 2564--พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์
 
เจา้ชายโมฮัมเหม็ด บนิ ซลัมาน มกฎุราชกมุารแหง่ซาอดุอีาระเบยี และองคป์ระธาน Royal Commission 
for AlUla ไดป้ระกาศแผนแมบ่ท The Journey Through Time Masterplan 
ส าหรับเมอืงประวัตศิาสตรอ์ลัอลูาของซาอดุอีาระเบยี 
เพือ่น าพาผูม้าเยอืนด าดิง่สูป่ระวัตศิาสตรข์องมนุษยแ์ละธรรมชาตอิันยาวนานถงึ 200,000 ปี 
 
รับชมขา่วในรปูแบบมัลตมิเีดยีไดท้ี ่https://www.multivu.com/players/uk/8878751-the-journey-through-

time-masterplan-alula-cultural-heritage-site/  
 
The Journey Through Time Masterplan เป็นแผนแมบ่ทระยะยาว 15 ปี 
เพือ่พัฒนาพืน้ทีป่ระวัตศิาสตรห์ลักของเมอืงอัลอลูาทางภาคตะวันตกเฉียงเหนอืของซาอดุอีาระเบยีอยา่ง
ยั่งยนืและมคีวามรับผดิชอบ 
 
แผนแมบ่ทดังกลา่วจะชว่ยสง่เสรมิวสิยัทัศน ์Vision 2030 ของซาอดุอีาระเบยี 
เพือ่เริม่บทใหมข่องการพัฒนาเมอืงอัลอลูาในฐานะพพิธิภัณฑม์ชีวีติ 
พรอ้มกบัเรง่พัฒนาเศรษฐกจิทีม่คีวามหลากหลายมากขึน้และชมุชนทีค่กึคัก 
 
แผนแมบ่ท The Journey Through Time Masterplan 
จะเปลีย่นเมอืงอลัอลูาเป็นจดุหมายปลายทางระดบัโลกดา้นมรดกทางวฒันธรรม ธรรมชาต ิ
ศลิปะ และวฒันธรรม โดยองคป์ระกอบหลกัของแผนแมบ่ทมดีงันี ้
 
- การจัดตัง้เขต 5 เขต ทอดยาว 20 กโิลเมตรใจกลางเมอืงอัลอลูา 
ตัง้แตเ่มอืงโบราณทางใตไ้ปจนถงึเมอืงประวัตศิาสตรเ์ฮกราทางเหนอื ซึง่ถอืเป็นองคป์ระกอบส าคัญของ 
The Journey Through Time Masterplan 
โดยแตล่ะเขตมมีรดกทางวฒันธรรมและธรรมชาตอิันเป็นเอกลักษณ์ ประกอบดว้ย AlUla Old Town 
(เขต 1), Dadan (เขต 2), Jabal Ikmah (เขต 3), Nabataean Horizon (เขต 4) และ Hegra 
Historical City (เขต 5) 
 
- แตล่ะเขตจะใหค้วามส าคญักบัแหลง่มรดกทีม่อียู ่รวมถงึฟ้ืนฟ ูCultural Oasis ทีท่อดยาว 9 กโิลเมตร 
ประเดมิทีเ่ขต AlUla Old Town 
 
- สถานทีท่างวัฒนธรรมใหม ่15 แหง่ ไดแ้ก ่พพิธิภัณฑ ์แกลเลอรี ่และศนูยว์ัฒนธรรม 
จะเป็นแลนดม์ารก์ของแตล่ะเขต  
 
- อาณาบรเิวณสาธารณะทอดยาว 20 กโิลเมตรชือ่วา่ Wadi of Hospitality จะเชือ่มทัง้ 5 
เขตเขา้ดว้ยกนั และจะเป็น “เสน้ทางหลัก” ของคนเดนิเทา้ทีร่ักในธรรมชาต ิ

https://www.multivu.com/players/uk/8878751-the-journey-through-time-masterplan-alula-cultural-heritage-site/
https://www.multivu.com/players/uk/8878751-the-journey-through-time-masterplan-alula-cultural-heritage-site/


 
- เสน้ทางเดนิรถรางปลอ่ยคารบ์อนต า่ยาว 46 กโิลเมตร จะเชือ่มทา่อากาศยานนานาชาตอิัลอลูากบัทัง้ 5 
เขต นอกจากนี ้ถนน ทางจักรยาน ทางขีม่า้ และทางเดนิเทา้ทีส่วยงาม 
จะชว่ยใหก้ารเดนิทางเป็นไปอยา่งราบรืน่ น่าอภริมย ์และปลอ่ยคารบ์อนต า่ 
 
- Wadi และเสน้ทางเดนิรถรางปลอ่ยคารบ์อนต า่ สว่นใหญจ่ะใชเ้สน้ทางตามทางรถไฟฮญิาซ (Hijaz 
Railway) ซึง่เป็นเสน้ทางทีนั่กแสวงบญุเคยใชเ้มือ่หลายรอ้ยปีมาแลว้ 
รับประกนัทวิทัศนท์ีส่วยงามน่าประทับใจและประสบการณ์แปลกใหมข่องการชมววิทีเ่ปลีย่นจากโอเอซสิ
ไปสูท่ะเลทราย 
 
- สรา้งหอ้งพักเพิม่ 5,000 หอ้ง เพือ่ใหม้หีอ้งพักรวมทัง้สิน้ 9,400 หอ้งภายในปี 2035 
โดยแตล่ะเขตจะมตีัวเลอืกหอ้งพักทีเ่ป็นเอกลักษณ์ของตนเอง ตัง้แตโ่รงแรม 
รสีอรต์ส าหรับการทอ่งเทีย่วเชงินเิวศ บา้นพักหร ูไปจนถงึทีพ่ักทีเ่กดิจากการขดุภเูขาหนิทราย 
 
- Kingdoms Institute ซึง่เป็นองคป์ระกอบส าคัญของแผนแมบ่ท 
จะเป็นศนูยร์วมองคค์วามรูแ้ละการวจิัยทางโบราณคดเีกีย่วกบัวัฒนธรรมและอารยธรรมทีส่บืทอดมายาวน
านกวา่ 7,000 ปี ซึง่รวมถงึอารยธรรมของราชอาณาจักรดาดัน (Dadan) 
และราชอาณาจักรแนบาเทยีผูส้รา้งเมอืงเฮกรา ซึง่เป็นแหลง่มรดกโลกทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนจากยเูนสโ
ก 
 
แผนแมบ่ท The Journey Through Time 
Masterplan ไดร้ับการพัฒนาโดยการน าของมกฎุราชกมุารแหง่ซาอดุอีาระเบยี 
และไดร้ับค าแนะน าจากเจา้ชายบาดร ์รัฐมนตรกีระทรวงวัฒนธรรมซาอดุอีาระเบยีและผูว้า่การ Royal 
Commission for AlUla (RCU) 
 
แผนแมบ่ท The Journey Through Time 
Masterplan ไดร้ับการพัฒนาขึน้เพือ่จับสาระส าคัญทีห่ยั่งรากลกึอยูแ่ลว้ในเมอืงอัลอลูา น่ันคอื 
การเป็นโอเอซสิของวัฒนธรรม มรดก ธรรมชาต ิและชมุชนอันเป็นเอกลักษณ์ 
พรอ้มกบับอกเลา่เรือ่งราวในอดตีสูอ่นาคต 
และเปิดบทใหมข่องประวัตศิาสตรเ์มอืงอัลอลูาทีไ่มเ่คยเปิดเผยมากอ่น 
 
แตล่ะเขตภายใตแ้ผนแมบ่ท The Journey Through Time Masterplan 
ถอืเป็นแลนดม์ารก์ทางวัฒนธรรมทีม่เีอกลักษณ์เป็นของตนเอง 
สะทอ้นประวัตศิาสตรท์ีม่ลีกัษณะเฉพาะและมวีวิัฒนาการอยา่งตอ่เนือ่ง 
รวมทัง้แสดงถงึภมูปิระเทศและธรรมชาตทิีโ่ดดเดน่ของแตล่ะเขต 
โดยระบบแบง่เขตตามความแตกตา่งของสถานที ่ประสบการณ์ และวัฒนธรรม 
ไดร้ับการออกแบบโดยใหค้วามส าคัญกบัผูม้าเยอืน เพือ่มอบประสบการณ์การส ารวจ คน้พบ 
และพักผอ่นทีด่ืม่ด า่มากยิง่ขึน้ 
 
เพือ่แสดงใหเ้ห็นถงึความมุง่มั่นครัง้ใหมข่องซาอดุอีาระเบยีในการอนุรักษ์และปกป้องมรดกโลก 
รวมถงึองคค์วามรูแ้ละงานวจิัย 
แผนแมบ่ทดังกลา่วจงึไดร้ับการสนับสนุนจากการศกึษาทางวทิยาศาสตรอ์ันครอบคลมุเกีย่วกบัรปูแบบขอ
งมนุษย ์รวมถงึววิัฒนาการทางสิง่แวดลอ้มและธรณีวทิยา 
ซึง่ด าเนนิการโดยทมีผูเ้ชีย่วชาญชาวซาอดุอีาระเบยีและชาวตา่งชาต ิ
 
เพือ่รับมอืกบัความทา้ทายในการพัฒนาพืน้ทีท่ะเลทรายทีเ่ปราะบางอยา่งยั่งยนืและมคีวามรับผดิชอบ 
การฟ้ืนฟ ูCultural Oasis ทีท่อดยาว 9 กโิลเมตร ผา่นการวจิัยและพัฒนาโซลชูนัตา่ง ๆ 
จงึถอืเป็นสว่นส าคัญของแผนแมบ่ท นอกจากนี ้เพือ่สนับสนุนโครงการ Saudi Green Initiative 
เมอืงอัลอลูาจงึใหค้วามส าคัญกบักลยทุธก์ารฟ้ืนฟผูนืดนิและการสกัดกัน้ไมใ่หพ้ืน้ทีก่ลายเป็นทะเลทราย 
ตลอดจนขยายพืน้ทีเ่ปิดและพืน้ทีส่เีขยีวมากถงึ 10 ลา้นตารางเมตร 
เพือ่รองรับสถานทีท่างโบราณคดขีองเมอืงอัลอลูา 



และสรา้งโอกาสในการผลติพชืผลทางการเกษตรอยา่งยั่งยนื 
ตลอดจนสรา้งประสบการณ์ทีด่งึดดูใจผูม้าเยอืน 
 
สองโครงการเรอืธงของแผนแมบ่ทนี้ ไดแ้ก ่Kingdoms Institute และ Cultural Oasis 
สะทอ้นถงึความมุง่มั่นของซาอดุอีาระเบยีในการน าเสนอแมแ่บบระดับโลกในการปกป้อง อนุรักษ์ 
และสง่เสรมิมรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาตขิองโลก 
 
นอกจากนี ้กฎบัตร AlUla Sustainability Charter ซึง่เป็นแนวคดิใหมท่ีส่มดลุวา่ดว้ยการปกป้อง 
การอนุรักษ์ การฟ้ืนฟ ูการปฏริปู และการพัฒนา 
ไดว้างแนวทางแบบบรูณาการและทันสมัยทีจ่ะน าไปสูค่วามยั่งยนื 
กฎบัตรดังกลา่วประกอบดว้ยหัวใจส าคัญของแผนแมบ่ท น่ันคอื นโยบายคารบ์อนเป็นศนูย ์
หลักการเศรษฐกจิหมนุเวยีน 
และนโยบายทีย่ดืหยุน่เกีย่วกบัการพัฒนาพืน้ทีม่รดกและพืน้ทีอ่อ่นไหวทางสิง่แวดลอ้ม 
รวมถงึแผนยกระดับการบรหิารจัดการน ้าและอทุกภัยและการปลกูพชืผัก 
 
สิง่ทีแ่ผนแมบ่ทนีใ้หค้วามส าคัญสงูสดุเป็นอันดับแรกคอื 
การลงทนุในพลเมอืงและอนาคตของพลเมอืงอัลอลูา ซึง่สะทอ้นถงึความมุง่มั่นของ RCU 
ในการเปิดโอกาสใหช้มุชนไดม้สีว่นรว่ม โดยบรกิารทีข่บัเคลือ่นดว้ยชมุชน สิง่อ านวยความสะดวก 
รวมถงึสถานทีท่างวัฒนธรรมและการศกึษา จะชว่ยสง่เสรมิเศรษฐกจิองิการทอ่งเทีย่ว วัฒนธรรม 
และเกษตรกรรมของเมอืงอัลอลูาใหม้คีวามแข็งแกรง่ยิง่ขึน้ ขณะเดยีวกนั 
การเตบิโตทางเศรษฐกจิจะชว่ยเพิม่จ านวนคนเกง่ในชมุชนซึง่จะเป็นผูป้กป้องคา่นยิม เทคนคิ 
และประเพณีทีต่กทอดมาจากบรรพบรุษุนานนับพันปี 
นอกจากนัน้ยังสง่เสรมิสงัคมทีค่กึคักและเจรญิรุง่เรอืงในเมอืงทีเ่หมาะแกก่ารอยูอ่าศัย ท างาน 
และคน้พบสิง่ใหม ่ๆ 
 
แผนแมบ่ท The Journey Through Time Masterplan 
คอืแผนแรกภายใตแ้ผนการมากมายส าหรับเมอืงอัลอลูา 
ซึง่ถอืเป็นสว่นแรกและสว่นส าคัญทีส่ดุของการพัฒนาเมอืงอัลอลูา 
โดยการด าเนนิการตามแผนจะแบง่เป็น 3 ระยะไปจนถงึปี 2035 
ขณะทีร่ะยะแรกตัง้เป้าไวว้า่จะเสร็จสมบรูณ์ภายในปี 2023 
เพือ่มอบประสบการณ์ทีค่รอบคลมุและมผีูม้าเยอืนเป็นศนูยก์ลาง 
 
เมือ่กลยทุธก์ารพัฒนาเมอืงอัลอลูาด าเนนิการจนเสร็จสมบรูณ์ทัง้หมดในปี 2035 
จะเกดิการสรา้งต าแหน่งงานใหม ่38,000 ต าแหน่ง ขณะทีจ่ านวนประชากรจะเพิม่ขึน้เป็น 130,000 คน 
และเมอืงอัลอลูาจะสรา้งมลูคา่ราว 1.20 แสนลา้นรยิัลซาอดุอีาระเบยีใหแ้ก ่GDP ของประเทศ (ราว 3.2 
หมืน่ลา้นดอลลารส์หรัฐ) นอกจากนี ้พืน้ที ่80% 
ของเมอืงอัลอลูายังออกแบบใหเ้ป็นพืน้ทีอ่นุรักษ์ธรรมชาต ิโดยมกีารฟ้ืนฟพูันธุไ์มแ้ละสตัวป่์าส าคัญ ๆ 
 
เป้าหมายดังกลา่วจะบรรลผุลส าเร็จไดด้ว้ยการสรา้งรายไดจ้ากการตอ้นรับผูม้าเยอืน 2 ลา้นคนตอ่ปี 
การใหบ้รกิารหอ้งพักรวม 9,400 หอ้ง รวมถงึการเดนิหนา้สง่เสรมิเกษตรกรรม ศลิปะและวัฒนธรรม 
และการทอ่งเทีย่วใหเ้ป็นกลไกหลักทีข่บัเคลือ่นเศรษฐกจิเมอืงอัลอลูา นอกจากนี้ 
โอกาสอันโดดเดน่เหลา่นีจ้ะชว่ยสง่เสรมิและเรง่การพัฒนาธรุกจิและการลงทนุจากพันธมติรทีม่คีา่นยิมรว่
มกบั RCU ในการพัฒนาอยา่งยั่งยนืและมคีวามรับผดิชอบ รวมถงึการเปิดโอกาสใหช้มุชนไดม้สีว่นรว่ม 
 
สือ่มวลชนกรณุาตดิตอ่ RCU Public Relations ทีอ่เีมล publicrelations@rcu.gov.sa 
 
เกีย่วกบัอลัอลูา 
 
อัลอลูา อยูท่างภาคตะวันตกเฉียงเหนอืของซาอดุอีาระเบยี หา่งจากกรงุรยิาด 1,100 กโิลเมตร 
รุม่รวยดว้ยมรดกของมนุษยแ์ละธรรมชาตอิันแสนมหัศจรรย ์พืน้ทีอ่ันกวา้งขวาง 22,561 ตารางกโิลเมตร 
มทีัง้หบุเขาอันเขยีวชอุม่ ภเูขาหนิทรายตัง้ตระหงา่น 
และแหลง่มรดกทางวัฒนธรรมอายเุกา่แกห่ลายพันปี 
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สถานทีท่ีโ่ดง่ดังและเป็นทีรู่จ้ักมากทีส่ดุในอัลอลูาคอืเมอืงโบราณเฮกรา 
แหลง่มรดกโลกแหง่แรกของซาอดุอีาระเบยีทีไ่ดร้ับการขึน้ทะเบยีนจากยเูนสโก 
เมอืงโบราณแหง่นีม้พีืน้ที ่52 เฮกตาร ์และเคยเป็นเมอืงส าคัญทางตอนใตข้องราชอาณาจักรแนบาเทยี 
โดยมสีสุานเกอืบ 100 
แหง่ทีย่ังอยูใ่นสภาพดแีละมกีารตกแตง่ผนังภายนอกอยา่งวจิติรงดงามดว้ยการขดุภเูขาหนิทราย 
ผลวจิัยบง่ชีว้า่เฮกราคอืดนิแดนใตส้ดุของอาณาจักรโรมัน 
หลังจากเอาชนะราชอาณาจักรแนบาเทยีในครสิตศักราช 106 
 
นอกจากเมอืงโบราณเฮกราแลว้ 
อัลอลูายังมสีถานทีท่างประวัตศิาสตรแ์ละโบราณคดทีีน่่าสนใจอกีมากมาย เชน่ เมอืงโบราณ (Old 
Town) ทีล่อ้มรอบดว้ยโอเอซสิโบราณ, ดาดัน เมอืงหลวงของราชอาณาจักรดาดัน 
ซึง่ถอืวา่เป็นเมอืงทีเ่จรญิทีส่ดุในคาบสมทุรอาหรับในชว่ง 1000 ปีกอ่นครสิตกาล, 
การจารกึและงานศลิปะบนหนิหลายพันชิน้ในจาบาล อกิมาห ์และสถานรีถไฟฮญิาซ 
 
หมายเหตสุ าหรบับรรณาธกิาร 
 
Kingdoms Institute เป็นพหพูจนแ์ละไมแ่สดงความเป็นเจา้ของ 
 
ชือ่เมอืงอัลอลูาในภาษาอังกฤษสะกดวา่ AlUla เสมอ ไมใ่ช ่Al-Ula 
 
เกีย่วกบั Royal Commission for AlUla 
 
Royal Commission for AlUla (RCU) กอ่ตัง้ขึน้ตามพระราชกฤษฎกีาในเดอืนกรกฎาคมปี 2017 
เพือ่อนุรักษ์และพัฒนาเมอืงอัลอลูาในภาคตะวันตกเฉียงเหนอืของซาอดุอีาระเบยี 
ซึง่มคีวามส าคัญในเชงิวัฒนธรรมและธรรมชาต ิแผนการระยะยาวของ RCU 
คอืการพัฒนาเศรษฐกจิและเมอืงดว้ยความรวดเร็ว รับผดิชอบ และยั่งยนื 
พรอ้มกบัอนุรักษ์มรดกทางประวัตศิาสตรแ์ละธรรมชาตใินพืน้ที ่
ตลอดจนสง่เสรมิใหเ้มอืงอัลอลูาเป็นจดุหมายปลายทางการอยูอ่าศัย ท างาน และทอ่งเทีย่ว 
เป้าหมายเหลา่นีก้อ่ใหเ้กดิโครงการมากมายทัง้ในดา้นโบราณคด ีการทอ่งเทีย่ว วัฒนธรรม การศกึษา 
และศลิปะ ซึง่สะทอ้นถงึความมุง่มั่นในการตอบสนองตอ่ความหลากหลายทางเศรษฐกจิ 
การสรา้งพลังใหก้บัชมุชน และการอนุรักษ์มรดกตกทอดตามวสิยัทัศน ์Vision 2030 ของซาอดุอีาระเบยี 
 
เกีย่วกบั AFALULA (French Agency for AlUla Development) 
 
RCU ท างานรว่มกนัอยา่งใกลช้ดิกบัพันธมติรอยา่ง French Agency for AlUla Development 
(AFALULA) เพือ่พัฒนาแผนแมบ่ท โดย AFALULA กอ่ตัง้ขึน้ในกรงุปารสีเมือ่เดอืนกรกฎาคม 2018 
หลังจากมกีารลงนามขอ้ตกลงระหวา่งรัฐบาลฝรั่งเศสกบัซาอดุอีาระเบยีในเดอืนเมษายนปีเดยีวกนั 
พันธกจิของ AFALULA คอืการสนับสนุนพันธมติรในซาอดุอีาระเบยีอยา่ง Royal Commission for AlUla 
(RCU) เพือ่รว่มกนัพัฒนาเศรษฐกจิ การทอ่งเทีย่ว 
และวัฒนธรรมของเมอืงอัลอลูาทางภาคตะวันตกเฉียงเหนอืของซาอดุอีาระเบยี 
ซึง่มจีดุเดน่อยูท่ีม่รดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาตอิันเป็นเอกลักษณ์ โดย AFALULA 
ไดแ้บง่ปันองคค์วามรูแ้ละความเชีย่วชาญของฝรั่งเศส 
ตลอดจนรวบรวมผูป้ระกอบการและบรษัิททีด่ทีีส่ดุในดา้นโบราณคด ีพพิธิภัณฑ ์สถาปัตยกรรม 
สิง่แวดลอ้ม การทอ่งเทีย่ว การโรงแรม โครงสรา้งพืน้ฐาน การศกึษา ความมั่นคงปลอดภัย 
เกษตรศาสตร ์พฤกษศาสตร ์รวมถงึการจดัการทรัพยากรธรรมชาตอิยา่งยั่งยนื 
 
โครงการพฒันาอืน่ ๆ ของ RCU 
 
ตลอดสามปีทีผ่า่นมา RCU ไดด้ าเนนิโครงการพัฒนาหลายโครงการรว่มกบัพันธมติรจากท่ัวโลก เชน่ 
การเพิม่ขดีความสามารถในการรองรับผูโ้ดยสารของทา่อากาศยานนานาชาตอิัลอลูา 300% 
หลังจากทีเ่พิง่เปิดรับเทีย่วบนิระหวา่งประเทศเทีย่วแรกเมือ่ไมน่านมานี ้และการสรา้งมารายา (Maraya) 



ซึง่เป็นอาคารกระจกขนาดใหญท่ีส่ดุในโลกและอาคารอเนกประสงคร์ะดับรางวัลขนาด 500 ทีน่ั่ง 
ซึง่สามารถรองรับการประชมุและการจัดกจิกรรมบันเทงิตา่ง ๆ โดยไดจ้ัดอเีวนตร์ะดับโลกมาแลว้ เชน่ 
การประชมุ Hegra Conference of Nobel Laureates และเทศกาลวัฒนธรรม Winter at Tantora 
โดยไดต้อ้นรบัศลิปินดังอยา่ง Andrea Bocelli และ Lang Lang 
นอกจากนัน้ยังมโีครงการพฒันารสีอรท์หรรูว่มกบั Accor/Banyan Tree, Habitas และ Jean Nouvel  
 
สามารถดขูอ้มลูเพิม่เตมิไดท้ี ่RCU Factsheet 
 
 


