ข่าวประชาสัมพันธ์

คันทรี่ กรุ๊ ป จับมือ โฟร์ ซีซ่ ันส์ โฮเทลส์ แอนด์ รี สอร์ ทส์
เปิ ดตัวโครงการโรงแรมและเรสซิเด้ นซ์ หรู ณ “เจ้ าพระยา เอสเตท”
 โฟร์ ซีซนั่ ส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น ้าเจ้ าพระยา ประกาศตัวเป็ นแลนด์มาร์ คแห่งใหม่ ด้ วยพื ้นที่กว้ าง 35-268 ไร่ พร้ อมทังพรอมเมอนาดริ
้
มน ้าที่ยาวที่สดุ ในกรุงเทพฯ กว่า 350 เมตร
 แผนการพัฒนาดังกล่าวอยูภ่ ายใต้ ชื่อโครงการ
“เจ้ าพระยา
เอสเตท”
ซึง่ เป็ นโครงการทีใ่ หญ่ที่สดุ ของ
คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ มูลค่ากว่า 3.2 หมื่นล้ านบาท
กรุ งเทพฯ – 5 มกราคม 2558 – บริ ษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์
จากัด (มหาชน) บริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ชนน
ั ้ า ร่วมกับ โฟร์ ซีซนั่ ส์
โฮเทลส์ แอนด์ รี สอร์ ทส์ ประกาศเปิ ดตัวโรงแรมและที่พกั อาศัยลักชูรีริม
แม่น ้าเจ้ าพระยาทีเ่ น้ นประสบการณ์ริมแม่น ้าระดับเวิลด์คลาส พร้ อม
สร้ างมาตรฐานใหม่ในโครงการระดับลักชูรี โดยโครงการนี ้ประกอบด้ วย
โรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ กรุงเทพ ณ แม่น ้าเจ้ าพระยา และ โฟร์ ซีซนั่ ส์ ไพรเวท
เรสซิเด้ นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น ้าเจ้ าพระยา
“เจ้ าพระยา เอสเตท” เป็ นโครงการแบบผสมผสานบนพื ้นที่กว้ าง 35-2-68 ไร่ มี
พื ้นที่ติดริ มแม่น ้ายาวตลอดแนวถึง 350 เมตร นับเป็ นอีกหนึง่ โครงการสาคัญที่
จะมีสว่ นช่วยฟื น้ ฟูพื ้นที่ริมแม่น ้าเจ้ าพระยาในกรุงเทพฯ ให้ กลายเป็ นสัญลักษณ์
แห่งใหม่ของประเทศไทย โดยโรงแรม โฟร์ ซีซนั่ ส์ กรุงเทพ ณ แม่น ้าเจ้ าพระยา
และ โฟร์ ซีซนั่ ส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น ้าเจ้ าพระยา เป็ นโรงแรม
และอาคารที่พกั อาศัยในโครงการเจ้ าพระยา เอสเตท ที่เน้ นการออกแบบให้ มี
ความเป็ นส่วนตัวสูงสุด ขณะเดียวกันก็ยงั เอื ้อประโยชน์ให้ ผ้ ใู ช้ บริ การและผู้พกั
อาศัยได้ รับบริ การเอ็กซ์คลูซีฟทีเ่ ป็ นที่สดุ ในแบบฉบับของโฟร์ ซีซนั่ ส์
โรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ กรุงเทพ ณ แม่น ้าเจ้ าพระยา จะให้ บริ การด้ วย
ห้ องพักและห้ องสวีทกว่า 300 ห้ อง พร้ อมมอบประสบการณ์ไดน์
นิ่งและสิง่ อานวยความสะดวกระดับเวิลด์คลาส ส่วนโฟร์ ซีซนั่ ส์
ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น ้าเจ้ าพระยา เป็ นอาคารที่พกั
อาศัยหรู สูง 73 ชัน้ ออกแบบห้ องพักในรูปแบบ corner unit หรื อ
ห้ องพักหัวมุมทังอาคาร
้
เพื่อให้ ผ้ พู กั อาศัยได้ เพลิดเพลินกับ
ทัศนียภาพและเส้ นขอบฟ้ าของกรุงเทพมหานครโดยไร้ สงิ่ บดบัง

นายเบน เตชะอุบล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของบริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) กล่าวว่า “คันทรี่ กรุ๊ป รู้สกึ
เป็ นเกียรติอย่างยิง่ ที่ได้ ทางานร่วมกับโฟร์ ซีซนั่ ส์ ในการพัฒนาโครงการที่จะกลายเป็ นสัญลักษณ์แห่งใหม่ของกรุงเทพมหานคร
เราหวังว่าโครงการเจ้ าพระยา เอสเตท จะสร้ างมาตรฐานใหม่ของที่พกั อาศัยริ มน ้าทังในกรุ
้
งเทพมหานครและเอเชีย ซึง่ จะ
สะท้ อนให้ เห็นถึงความมุง่ มัน่ ระยะยาวที่ทางบริษัทมีตอ่ คนไทย ด้ วยการฟื น้ ฟูพื ้นที่ริมแม่น ้าเจ้ าพระยาในฐานะโครงการริ มน ้าที่
ยิ่งใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ในโลก”
“หลังจากความสาเร็ จที่ได้ รับสิทธิ์ในการพัฒนาที่ดินริมแม่น ้าเจ้ าพระยาในเมืองผืนสุดท้ ายผืนนี ้ เรามีความมุง่ หมายที่จะสร้ าง
ประสบการณ์ไลฟ์ สไตล์หรูให้ กบั วงการอสังหาริมทรัพย์ ผ่านความร่วมมือกับโฟร์ ซีซนั่ ส์ ซึง่ ได้ รับการยอมรับทัว่ โลกว่าเป็ นที่สดุ
แห่งการให้ บริ การในระดับเวิลด์คลาส และทีมออกแบบชันน
้ าของโลก” นายเบนกล่าว
มร. ไมเคิล ครอว์ฟอร์ ด ประธานบริ ษัท โฟร์ ซีซนั่ ส์ โฮเทลส์ แอนด์ รี สอร์ ทส์ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค กล่าวว่า “เรามีความยินดี
เป็ นอย่างยิง่ ที่ได้ ทางานร่วมกับคันทรี่ กรุ๊ป ในการสร้ างเอกลักษณ์แห่งใหม่ริมแม่น ้าเจ้ าพระยา ซึง่ เป็ น ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ ริ มน ้า
แห่งแรกในเอเชีย และเป็ น ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ที่ใหญ่ที่สดุ ในโลกภายใต้ แบรนด์โฟร์ ซีซนั่ ส์ ทังนี
้ ้ กรุงเทพฯ เป็ นศูนย์รวมและ
จุดหมายปลายทางสาหรับนักเดินทางที่ต้องการเดินทางมาเพื่อพักผ่อนและติดต่อธุรกิจ โครงการเจ้ าพระยา เอสเตท จะเป็ น
สัญลักษณ์ของความมุง่ มัน่ ที่โฟร์ ซีซนั่ ส์ร่วมสร้ างสรรนวัตกรรมการให้ บริ การที่เหนือความคาดหมายให้ กบั นักเดินทางทัว่ โลก”
คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ มอบหมายให้ “ฮามิลตันส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล” เป็ นที่ปรึกษาด้ านมาสเตอร์ แพลน โดยทางาน
ร่วมกับ “บาโม่” ที่ปรึกษาด้ านการออกแบบภายในชื่อดังระดับโลก เพื่อสร้ างสรรค์งานออกแบบทีเ่ ป็ นที่สดุ ของที่พกั อาศัยริ มน ้า
และสร้ างตานานให้ แก่คนรุ่นหลังในอนาคต
โรงแรม โฟร์ ซีซนั่ ส์ กรุงเทพ ณ แม่น ้าเจ้ าพระยา และ โฟร์ ซีซนั่ ส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น ้าเจ้ าพระยา มีกาหนด
ก่อสร้ างแล้ วเสร็ จปลายปี 2561 โดยมีสานักงานขายตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่โครงการ ถนนเจริ ญกรุง 64 มีกาหนดเปิ ดตัวอย่างเป็ น
ทางการภายในเดือนมกราคม 2558 นี ้
บรรยายใต้ ภาพ:
นายเบน เตชะอุบล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) ให้ การต้ อนรับ มร. ไมเคิล
ครอว์ฟอร์ ด ประธานบริ ษัท โฟร์ ซีซนั่ ส์ โฮเทลส์ แอนด์ รี สอร์ ทส์ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค (ซ้ าย) และมร. เจ อัลเลน สมิธ ประธาน
และประธานบริ หารบริ ษัท โฟร์ ซซี นั่ ส์ โฮเทลส์ แอนด์ รี สอร์ ทส์ในโอกาสมาเยี่ยมชมสานักงานขายโฟร์ ซีซนั่ ส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์
กรุงเทพ
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน)
ขวัญฤดี มณีวงศ์วฒ
ั นา
ผู้อานวยการฝ่ ายการตลาด – การสื่อสาร
โทร : + 66 (0) 2658 7888
อีเมล : kwanrudee@cgd.co.th

ฮิลล์ แอนด์ นอลตัน สแตรทีจีส์ ประเทศไทย
อัมพิกา จารุสมบัติ
โทร. +66 81 837 5869

คันทรี่ กรุ๊ ป ดีเวลลอปเมนท์
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) เป็ นบริษัทในเครือคันทรี กรุ๊ป ดาเนินธุรกิจด้ านอสังหาริมทรัพย์ มุง่ เน้ นการเพิ่ มมูลค่าของธุรกิจ
ด้ วยการออกแบบที่เหนือชัน้ การพัฒนาที่ชาญฉลาด และความร่วมมือจากทีมงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากการสร้ างคุณค่าเชิงไลฟ์สไตล์และ
สิ่งแวดล้ อมแล้ ว คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ยงั มุง่ มัน่ ในการพัฒนาโครงการคุณภาพโดยเน้ นรายละเอียดทุกส่วนในโครงการ ตังแต่
้ การพัฒ นา
แนวคิดไปจนถึงความสาเร็จของการก่อสร้ าง โดยยึดมัน่ แนวปฏิบตั ิที่ก่อให้ เกิดคุณค่าสูงสุดทังแก่
้ ผ้ พู กั อาศัยและผู้พฒ
ั นาโครงการ
โฟร์ ซีซ่ นั ส์ โฮเทลส์ แอนด์ รี สอร์ ทส์
โฟร์ ซีซนั่ ส์ก่อตังเมื
้ ่อปี 2503 และได้ สานต่อนิยามแห่งการบริการระดับหรูด้วยความคิดสร้ างสรรค์ ความมุง่ มัน่ ในการมอบมาตรฐานคุณภาพสูงสุด
และการบริการที่จริงใจและเป็ นส่วนตัวโดยตลอดมา ปั จจุบนั โฟร์ ซีซนั่ ส์ มีโรงแรมและเรสซิเดนซ์ทงสิ
ั ้ ้น 96 แห่งในเมืองหลักๆ และแหล่งท่องเที่ยวใน
40 ประเทศ และอีกกว่า 60 โครงการที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา โดยโฟร์ ซีซนั่ ส์ ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สดุ ในโลกและเป็ นแบรนด์ที่
มีเกียรติยศมากที่สดุ แบรนด์หนึ่งจากผลสารวจของผู้อา่ น รีวิวโดยนักเดินทาง และรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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