
อาบดูาบตีอ้นรบันกัทอ่งเทีย่วเขา้มาคน้พบประสบการณ์ตามใจปรารถนา 

• อาบดูาบเีปิดแคมเปญใหม ่Experience Abu Dhabi 
เชญิชวนใหผู้ค้นท่ัวโลกมาสมัผัสประสบการณ์อนัรุม่รวยและน่าจดจ าตลอดทัง้ 365 วัน 

• การตอ้นรับทีอ่บอุน่แบบเอมเิรตสเ์ป็นหวัใจส าคัญของทกุชว่งเวลาทีส่ าคัญ 
นับเป็นวัฒนธรรมทีย่ังมชีวีติซ ึง่ท าใหผู้ม้าเยอืนรูส้กึเหมอืนอยูบ่า้น 

• ดว้ยประสบการณ์ทีส่รา้งแรงบันดาลใจ ความตืน่เตน้ และชว่ยฟ้ืนฟ ู
มอีะไรบางอยา่งรอใหท้กุคนไดเ้พลดิเพลนิและสมัผัสตามใจชอบ 

อาบดูาบ,ี สหรัฐอาหรับเอมเิรตส-์-4 พ.ย.--พอีารน์วิสไ์วร/์อนิโฟเควสท ์

กรมวัฒนธรรมและการทอ่งเทีย่วอาบดูาบ ี(DCT Abu Dhabi) ไดเ้ปิดตัวแคมเปญลา่สดุอยา่ง 
Experience Abu Dhabi. Find Your Pace 
เพือ่เปิดโอกาสใหแ้บง่ปันประสบการณ์อนัหลากหลายทีส่รา้งแรงบันดาลใจ ความตืน่เตน้ 
และชว่ยฟ้ืนฟ ู
พรอ้มตอ้นรับผูค้นจากท่ัวโลกมาเยอืนและเพลดิเพลนิไปกบัชว่งเวลาทีส่ าคัญและน่าจดจ าในแบบฉ
บับของตัวเอง และตามใจปรารถนา 

รับชมขา่วประชาสมัพันธใ์นรปูแบบมัลตมิเีดยีไดท้ี:่   
https://www.multivu.com/players/uk/9108351-abu-dhabi-welcomes-visitors-discover-
experiences-own-pace/ 

แคมเปญ Experience Abu Dhabi 
แสดงใหเ้ห็นถงึการผสมผสานกนัอยา่งลงตัวระหวา่งความรุม่รวยของมรดกทางวัฒนธรรม 
ควบคูก่บัประสบการณ์อนัน่าตืน่เตน้ 
เกาะยาสพรอ้มตอ้นรับผูค้นท่ัวโลกดว้ยกจิกรรมสวนสนุกและสถานทีท่อ่งเทีย่วรมิน ้าตลอดทัง้ปี 
พรอ้มกจิกรรมและความบันเทงิส าหรับครอบครัวและผูค้นในทกุวัย 
สว่นเกาะซาดยิาตซึง่หา่งออกไปเพยีง 15 นาท ีเต็มไปดว้ยวัฒนธรรมทีย่ังมชีวีติ 
และเป็นทีต่ัง้ของสถาปัตยกรรมทีย่ากจะลมืเลอืนและแรงบันดาลใจเหนอืกาลเวลาอยา่งพพิธิภัณฑ์
ลฟูวร ์อาบดูาบ ี

ยา่นศลิปวัฒนธรรมซาดยิาต (Saadiyat Cultural District) ตัง้อยูใ่จกลางเกาะซาดยิาต 
เป็นทีจั่ดกจิกรรมและนทิรรศการชมุชนทีศ่นูยแ์สดงศลิปะมานารัต อลั ซาดยิาต (Manarat Al 
Saadiyat) ขา้ง ๆ สถาบันดนตรรีว่มสมยัและศลิปะการแสดงทีม่ชี ือ่เสยีงอยา่งเบริก์ล ีอาบดูาบ ี
(Berklee Abu Dhabi) ยา่นนีย้ังเป็นทีต่ัง้ในอนาคตของพพิธิภณัฑธ์รรมชาตวิทิยาอาบดูาบ ี
(Natural History Museum Abu Dhabi) พพิธิภัณฑก์กุเกนไฮม ์อาบดูาบ ี(Guggenheim Abu 
Dhabi) และพพิธิภัณฑแ์หง่ชาตซิาเยด (Zayed National Museum) 
และงานศลิปะทีช่วนดืม่ด า่ของทมีแล็บ ฟีโนมนิา อาบดูาบ ี(teamLab Phenomena Abu Dhabi) 
โดยในบรเิวณใกลเ้คยีงนัน้ 
ชายหาดอนัขาวสะอาดและถนนเลยีบชายฝ่ังเรยีงรายไปดว้ยคาเฟ่และรา้นอาหารมากมายบรเิวณมัม

ชา อลั ซาดยิาต (Mamsha Al Saadiyat) เพือ่ดืม่ด า่กบัพระอาทติยต์กดนิสดุตระการตา 

เพยีงแค ่1 ชัว่โมงจากประสบการณ์บนเกาะทีน่่าตืน่ตาเหลา่นี ้
อาบดูาบขีอเชญิชวนนักทอ่งเทีย่วมาจดุชนวนความอยากรูอ้ยากเห็น 

https://www.google.com/url?q=https://www.multivu.com/players/uk/9108351-abu-dhabi-welcomes-visitors-discover-experiences-own-pace/&source=gmail-html&ust=1667549395126000&usg=AOvVaw1mLF8zEk-6psVCsYXX8j4Y
https://www.google.com/url?q=https://www.multivu.com/players/uk/9108351-abu-dhabi-welcomes-visitors-discover-experiences-own-pace/&source=gmail-html&ust=1667549395126000&usg=AOvVaw1mLF8zEk-6psVCsYXX8j4Y


ผา่นการเดนิทางไปยังแหลง่มรดกโลกของยเูนสโกในเมอืงอัล ไอน ์(Al Ain) 
สมัผัสประสบการณ์การผจญภัยและความเงยีบสงบทา่มกลางเนนิทรายบนทะเลทราย 
และโอบรับอดตีอนัน่าทึง่ของอาบดูาบดีว้ยพพิธิภณัฑส์ดุโดดเดน่และป้อมปราการโบราณ 

เตมิเต็มประสบการณ์ตลอดท ัง้ปี 

แคมเปญนีพ้รอ้มตอ้นรับผูค้นจากทั่วโลกมาเพลดิเพลนิไปกบัประสบการณอ์นัรุม่รวยของอาบดูาบตีา

มใจชอบ ดว้ย 

แรงบนัดาลใจทางวฒันธรรม: อดตี ปจัจบุนั และอนาคต 

ส ารวจอนุสรณ์สถานทีย่ังมชีวีติของประเทศและผูบ้อกเลา่เรือ่งราวประวัตศิาสตรข์องอาบดูาบอียา่ง 
คัสร ์อลั ฮอสน ์(Qasr Al Hosn) อาคารหนิสมัยศตวรรษที ่18 ซึง่ตัง้ตระหงา่นอยูใ่จกลางเมอืง 
อกีทัง้ยังเป็นทีต่ัง้ของเฮาส ์ออฟ อารต์ซิานส ์(House of Artisans) 
เพือ่เฉลมิฉลองมรดกของเอมเิรตสแ์ละประเพณีอนัยาวนานของงานฝีมอื ภายในวันเดยีวกนั 
คณุจะไดค้น้พบแรงบันดาลใจทีพ่พิธิภัณฑล์ฟูวร ์อาบดูาบ ีผา่นสถาปัตยกรรม คอลเลกชนังานศลิปะ 
และสิง่ประดษิฐส์วยงามมากมาย 

หว้งเวลากลบัคนืสูธ่รรมชาตทิีช่ว่ยฟ้ืนฟรูา่งกายและจติใจ 

ไมว่า่จะเป็นการดดูาวและแกลมปิง (glamping) ทีอ่ทุยานทะเลทรายเจเบล ฮาฟีต (Jebel Hafit 
Desert Park) ไปจนถงึการเดนิบนเสน้ทางทีม่รีม่เงาของโอเอซสิในเมอืงอลั ไอน ์
นักทอ่งเทีย่วยังสามารถเพลดิเพลนิไปกบัชายหาดแดดออ่น ๆ ของเกาะซาดยิาต 
ทอ่งซาฟารสีตัวป่์าบนเกาะเซอรบ์านยีาส (Sir Bani Yas) 
และหลกีหนีเขา้สูค่วามสงบเงยีบแบบทะเลทรายในเอ็มต ีควอเตอร ์(Empty Quarter) 

ความตืน่เตน้ส าหรบัทกุคนตลอดท ัง้ปี 

ผนืทรายของอาบดูาบมีอบโอกาสอนัไมรู่จ้บส าหรับการขบัรถบักกีแ้ละการเลน่กระดานโตค้ลืน่บนทร
าย ขณะทีค่วามตืน่เตน้ของสวนสนุกในรม่ทีใ่หญท่ีส่ดุในโลกอยา่งวอรเ์นอร ์บราเธอรส์ เวลิด ์
อาบดูาบ ี(Warner Bros. World Abu Dhabi) บนเกาะยาส 
จะสรา้งความทรงจ าทีจ่ะคงอยูไ่ปตลอดชวีติ หา่งออกไปเพยีงไมก่ีน่าท ีจะพบกบัสนามแขง่รถยาส 
มารน่ีา เอฟวัน เซอรก์ติ (Yas Marina F1 Circuit) ทีม่ชีือ่เสยีงระดับโลก 
เชน่เดยีวกบัการผจญภัยในรม่ทีศ่นูยซ์แีอลวายเอ็มบ ี(CLYMB) และเฟอรร์ารี ่เวลิด ์อาบดูาบ ี
(Ferrari World Abu Dhabi) 

ปฏทินิกจิกรรมใหท้กุคนไดเ้พลดิเพลนิ 

อาบดูาบเีป็นศนูยก์ลางดา้นกจิกรรมระดับโลก 
โดยมปีฏทินิทีอ่ดัแน่นดว้ยกจิกรรมทีใ่หท้กุคนไดเ้พลดิเพลนิ เมือ่ไมน่านมานี ้
อาบดูาบเีป็นเจา้ภาพจัดการแขง่ขนั NBA ครัง้แรกในภมูภิาค รวมถงึการแขง่ขนัมวย UFC และ WBA 
ทีบ่ัตรขายจนหมดเกลีย้ง อาบดูาบยีังรา่ยมนตใ์สค่รอบครัวและเด็ก ๆ 
ดว้ยการเปิดตัวการแสดงบรอดเวยท์ีโ่ดง่ดังระดับนานาชาตคิรัง้แรกของภมูภิาคตะวันออกกลางอยา่ง
เดอะ ไลออ้น คงิ (The Lion King) มวิสเิคลิของดสินยี ์และการแสดงดสินยี ์ออน ไอซ ์(Disney 
On Ice) 



ในอนาคต เหลา่ผูห้ลงรักในเสยีงดนตรเีตรยีมตืน่เตน้ไปกบัการแสดงของอนัเดรอา โบเชลล ี
(Andrea Bocelli), โพสต ์มาโลน (Post Malone), อมิเมจิน้ ดรากอนส ์(Imagine Dragons), 
แบล็กพงิก ์(Blackpink), สตงิ (Sting) และจอหน์ เลเจนด ์(John Legend) โดยมเีคนดรกิ ลามาร ์
(Kendrick Lamar) และสวดีชิ เฮาส ์มาเฟีย (Swedish House Mafia) 
ขึน้เป็นเฮดไลนค์อนเสริต์ทีก่ารแขง่ขนัฟอรม์ลูา่วัน เอทฮิดั แอรเ์วยส์ อาบดูาบ ีกรังปรซี ์(Formula 
1 Etihad Airways Abu Dhabi Grand Prix) 

รปูภาพดา้นลา่ง: โอเอซสิอลั ไอน ์(Al Ain Oasis) อนัเงยีบสงบ กจิกรรมความสนุกในรม่ทีว่อรเ์นอร ์
บราเธอรส์ เวลิด ์อาบดูาบ ีซาฟารสีตัวป่์าบนเกาะเซอรบ์านยีาส 
และหลากรสชาตเิอมเิรตสร์ะดับรางวลัทีภั่ตตาคารเมซไล (Mezlai) ณ โรงแรมเอมเิรตสพ์าเลซ 
(Emirates Palace) ยังมปีระสบการณอ์กีมากมายทีส่รา้งแรงบันดาลใจ ความตืน่เตน้ และชว่ยฟ้ืนฟ ู
ตลอดจนยังมบีางสิง่บางอยา่งใหค้นในอาบดูาบแีละรอการคน้พบอกีมากมายตามใจชอบ 

เริม่วางแผนทรปิของคณุไดแ้ลว้ที ่visitabudhabi.ae 

ดภูาพความละเอยีดสงูไดท้ีน่ี่ 

รปูภาพ - https://mma.prnewswire.com/media/1936230/DCT_Abu_Dhabi.jpg 
โลโก ้- https://mma.prnewswire.com/media/1936236/DCT_Abu_Dhabi_Logo.jpg 

 

Hayley Fletcher, Hayley.fletcher@bcw-global.com, 07969841486 
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