ข่าวประชาสัมพันธ์

คันทรี่ กรุ๊ ป เปิ ดตัว โฟร์ ซีซ่ ันส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์
ริมนำ้ แห่ งแรกในเอเชียที่กรุ งเทพฯ
กรุ งเทพฯ – 13 มกรำคม 2558 – บริ ษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) บริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ชนน
ั้ า
ร่วมกับ โฟร์ ซีซนั่ ส์ โฮเทลส์ แอนด์ รี สอร์ ทส์ แถลงข่าวเปิ ดตัว โฟร์ ซีซนั่ ส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น ้าเจ้ าพระยา และ
โรงแรม โฟร์ ซีซนั่ ส์ กรุงเทพ ณ แม่น ้าเจ้ าพระยา ภายใต้ โครงการ “เจ้ าพระยา เอสเตท” โครงการโรงแรมและที่พกั อาศัยหรูริมน ้าแห่ง
ใหม่ของกรุงเทพมหานคร
โครงการเจ้ าพระยา เอสเตท ตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่ 35-2-68 ไร่ มีพื ้นที่ติดริ มแม่น ้ายาวตลอดแนว 350 เมตร ซึง่ ถือเป็ นพื ้นที่ริมน ้าที่ใหญ่
ที่สดุ แห่งหนึง่ ของกรุงเทพฯ และมีมลู ค่าโครงการกว่า 32,000 ล้ านบาท
นายเบน เตชะอุบล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของ บริ ษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จากัด (มหาชน) กล่าวว่า “เรามีความมุง่ มัน่ ที่
จะสร้ างไลฟ์ สไตล์การพักอาศัยริมน ้าที่ตอบสนองทุกโจทย์ความต้ องการ และได้ สมั ผัสประสบการณ์การพักอาศัยที่หาไม่ได้ ที่ ใดใน
เอเชีย โดยคงไว้ ซงึ่ การออกแบบที่หรูหรา และการให้ บริ การทีเ่ หนือความคาดหมายให้ กบั นักเดินทางทัว่ โลกตามแบบฉบับของโฟร์ ซี
ซัน่ ส์”
“โฟร์ ซีซนั่ ส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น ้าเจ้ าพระยา ได้ รับการออกแบบจากแนวความคิดการสรรค์สร้ างความหมายให้ ชีวติ
เพื่อมอบโอกาสการเป็ นเจ้ าของบนพื ้นที่ที่จะกลายเป็ นพื ้นที่แห่งประวัติศาสตร์ ของกรุงเทพฯ ในอนาคตข้ างหน้ าให้ แก่ผ้ ซู ื ้อและนัก
ลงทุน ซึง่ เราตังใจให้
้
เจ้ าพระยา เอสเตท เป็ นที่พกั อาศัยที่เอ็กซ์คลูซีฟที่สดุ แห่งหนึง่ ของกรุงเทพฯ พร้ อมทังสร้
้ างสัญลักษณ์แห่งใหม่
ที่ดงึ ความเป็ นที่สดุ ของที่พกั อาศัยริ มน ้าออกมา เพื่อเป็ นมรดกสืบทอดให้ แก่คนรุ่นหลังต่อไป”
ตัวอาคารของ โฟร์ ซีซนั่ ส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ ตังอยู
้ ใ่ จกลางพื ้นที่โครงการ เจ้ าพระยา เอสเตท มีสว่ นสาคัญในการยกระดับที่พกั
อาศัยริ มน ้าสูม่ าตรฐานใหม่ ด้ วยการออกแบบที่ได้ แรงบันดาลใจจากทีต่ งริ
ั ้ มน ้าและรูปทรงเรขาคณิตของตัวอาคาร ทาให้ ไพรเวท
เรสซิเด้ นซ์แห่งนี ้ประกอบด้ วยห้ องพักหัวมุมทังอาคาร
้
เพื่อให้ ผ้ พู กั อาศัยได้ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพและเส้ นขอบฟ้ าของ
กรุงเทพมหานครโดยไร้ สงิ่ บดบังจากพื ้นทีก่ ว้ างของทัง้ 355 ยูนิต พร้ อมด้ วยสิง่ อานวยความสะดวกอันทันสมัย และการบริ การใน
ตานานของโฟร์ ซีซนั่ ส์
มร. ไมเคิล ครอว์ฟอร์ ด ประธาน บริ ษัท โฟร์ ซีซนั่ ส์ โฮเทลส์ แอนด์ รี สอร์ ทส์ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค กล่าวว่า “ด้ วยวิสยั ทัศน์และ
ความมุง่ มัน่ ที่จะมอบสิง่ ที่ดีที่สดุ ให้ แก่ผ้ พู กั อาศัย เรามีความยินดีเป็ นอย่างยิง่ ที่ได้ ทางานร่วมกับคันทรี่ กรุ๊ป ในการนาเสนอ
มาตรฐานใหม่ของความหรูหราให้ กบั เมืองกรุงเทพมหานคร ทังโรงแรมและไพรเวท
้
เรสซิเด้ นซ์ทตี่ งอยู
ั ้ ร่ ิ มฝั่ งแม่น ้าเจ้ าพระยาแห่งนี ้
จะเป็ นอีกหนึง่ ตัวอย่างที่แสดงให้ เห็นความมุง่ มัน่ ในการสร้ างสรรค์นวัตกรรมการให้ บริ การและสร้ างนิยามใหม่ของความหรูหราเพื่อ
มอบความพิเศษเหนือความคาดหมายให้ กบั แขกคนสาคัญของเรา”
การออกแบบภาพรวมของ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์แห่งนี ้ ถือกาเนิดจากฮามิลตันส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ที่ปรึกษาด้ านมาสเตอร์ แพลน โดย
ฮามิลตันส์ อินเตอร์ เนชัน่ แนล ได้ ทางานร่วมกับ “บาโม่” ที่ปรึกษาด้ านการออกแบบภายในในการเลือกใช้ วสั ดุจากทังในและ
้
ต่างประเทศ เพื่อให้ เจ้ าของและผู้พกั อาศัยได้ สมั ผัสกับดีไซน์ร่วมสมัยที่แฝงไว้ ด้วยความหรูหราเหนือกาลเวลา โฟร์ ซีซนั่ ส์ ไพรเวท

เรสซิเด้ นซ์ กรุงเทพ ณ แม่น ้าเจ้ าพระยา มีรูปแบบห้ องที่หลากหลาย ตังแต่
้ ขนาด 2 ห้ องนอน พื ้นที่ประมาณ 115 ตารางเมตร ไป
จนถึงเพนท์เฮาส์ขนาด 1,050 ตารางเมตร
โฟร์ ซีซนั่ ส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ แห่งนี ้ มีสงิ่ อานวยความสะดวกระดับโลกที่เป็ นเอกลักษณ์และคัดสรรมาเพื่อผู้พกั อาศัยโดยเฉพาะ
ดังนี ้
 River Lounge เลาจน์ริมน ้าสาหรับผู้พกั อาศัยที่มีห้องโถงทางเข้ าเชื่อมต่อระหว่างพรอมเมอนาดริ มน ้าและบริ เวณเลาจน์
ตกแต่งด้ วยไม้ โทนสีอบอุน่ เน้ นความเป็ นธรรมชาติ พร้ อมสรรพด้ วยการบริ การไพรเวทไดน์นิ่ง ห้ องนัง่ เล่น แกลเลอรี และ
อื่นๆ อีกมากมาย ทังหมดนี
้
้เพื่อสร้ างความสุขอย่างสมบูรณ์ในที่พกั อาศัยริ มแม่น ้าเจ้ าพระยา
 Amenities Deck สิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ที่คดั สรรเพื่อประสบการณ์การพักผ่อนอย่างเต็มรูปแบบสาหรับผู้พกั อาศัย
ของโฟร์ ซีซนั่ ส์ ตังอยู
้ ท่ ี่ชนั ้ 3 ของอาคาร ประกอบด้ วยสระว่ายน ้าไร้ ขอบ (infinity pool) ที่มีวิวแม่น ้ากว้ าง ทาให้ ผ้ พู กั อาศัย
รู้สกึ ผ่อนคลายและสามารถพักผ่อนริ มแม่น ้าได้ ในบริ เวณที่ยงั คงความเป็ นส่วนตัว นอกจากนี ้ ยังมีสระว่ายน ้าเด็ก ห้ อง
อาบน ้าส่วนตัว ห้ องฟิ ตเนส โยคะสตูดิโอ และพิลาทีสสตูดิโอ รวมไปถึงห้ องจัดเลี ้ยงเอนกประสงค์ที่มีห้องครัว พื ้นที่บาร์ บี
คิว และพื ้นที่สร้ างความบันเทิงต่างๆ อีกด้ วย
 Four Seasons Club คือคลับโฟร์ ซีซนั่ ส์ที่ออกแบบในรูปแบบ 3 ชัน้ หรื อ Triplex (รวมชันรู
้ ฟท็อป) ขนาดพื ้นที่ประมาณ
1,300 ตารางเมตร ตังอยู
้ ท่ ชี่ นั ้ 64 – 66 สร้ างขึ ้นเพือ่ เป็ นคลับเอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อให้ เจ้ าของห้ องพักสามารถผ่อนคลายหรื อ
ต้ อนรับแขกด้ วยการใช้ สงิ่ อานวยความสะดวกต่างๆ ของคลับ ไม่วา่ จะเป็ นห้ องเก็บไวน์ผนังแก้ ว กอล์ฟซิมเู ลเตอร์ โต๊ ะ
บิลเลียด ห้ องซิการ์ ห้ องชมภาพยนตร์ สว่ นตัว หรื อสระว่ายน ้าไร้ ขอบบนชัน้ 66 ซึง่ เป็ นสระว่ายน ้าที่สงู ที่สดุ ของ
กรุงเทพมหานคร ให้ ผ้ พู กั อาศัยเพลิดเพลินกับวิวเส้ นขอบฟ้ าทีง่ ดงาม
สาหรับโรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ กรุงเทพ ณ แม่น ้าเจ้ าพระยานัน้ เป็ นรี สอร์ ทใจกลางเมืองในรูปแบบโลว์ไรซ์ (low-rise) ที่ให้ บริ การห้ องพัก
จานวน 312 ห้ องบนพื ้นที่กว่า 22 ไร่ ในโครงการเจ้ าพระยา เอสเตท ซึง่ นับเป็ นพื ้นที่ที่ใหญ่ทสี่ ดุ แห่งหนึง่ สาหรับการจัดสรรเพือ่
โรงแรมโดยเฉพาะ โดยมีพื ้นที่ริมแม่น ้ายาวถึง 200 เมตร โรงแรมโฟร์ ซีซนั่ ส์ กรุงเทพ ณ แม่น ้าเจ้ าพระยามีเอกลักษณ์ด้วยภูมิทศั น์
พื ้นที่สเี ขียวหนาแน่นล้ อมรอบอาคาร มีบริ การห้ องประชุมและห้ องจัดเลี ้ยงที่ทนั สมัย รวมไปถึงแกรนด์ บอลรูมริ มน ้าที่ใหญ่ที่สดุ ใน
กรุงเทพมหานคร ห้ องจัดเลี ้ยงเรื อนกระจกที่มีสวนลอยฟ้ าบนระเบียง และความบันเทิงระดับเวิลด์คลาสจากบาร์ และร้ านอาหารที่
เรี ยงรายอยูบ่ นพรอมเมอนาดริ มน ้าของโครงการ
นอกจากนี ้ โครงการเจ้ าพระยา เอสเตท ยังประกอบไปด้ วยโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ ที่ให้ บริ การเฉพาะห้ องสวีทแห่งแรกใน
กรุงเทพมหานคร มีจานวนห้ องพักและวิลล่าริ มน ้าทังสิ
้ ้น 101 ห้ อง ซึง่ ทุกห้ องมีทวิ ทัศน์ที่สวยงามของแม่น ้าเจ้ าพระยา โรงแรมคา
เพลลา กรุงเทพ ยังมีบริ การห้ องบอลรูมสาหรับจัดเลี ้ยงริ มแม่น ้าและ “Auriga Spa” แบรนด์สปาที่มีชื่อเสียงและได้ รับรางวัลระดับ
โลก
โครงการเจ้ าพระยา เอสเตท มีกาหนดก่อสร้ างแล้ วเสร็ จปลายปี 2561 โดยมีสานักงานขาย โฟร์ ซีซนั่ ส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ ตังอยู
้ บ่ น
พื ้นที่โครงการ ถนนเจริ ญกรุง 64 สาหรับข้ อมูลเพิ่มเติม: chaophrayaestate.com
สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม
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 นการเพิ่มมูลค่าของธุรกิจด้ วย
การออกแบบที่เหนือชัน้ การพัฒนาที่ชาญฉลาด และความร่วมมือจากทีมงานที่มีประสิทธิภาพ นอกจากการสร้ างคุณค่าเชิงไลฟ์สไตล์และสิ่งแวดล้ อม
แล้ ว คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ยงั มุง่ มัน่ ในการพัฒนาโครงการคุณภาพโดยเน้ นรายละเอียดทุกส่วนในโครงการ ตังแต่
้ การพัฒนาแนวคิดไปจนถึง
ความสาเร็จของการก่อสร้ 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 และ
การบริการที่จริงใจและเป็ นส่วนตัวโดยตลอดมา ปั จจุบนั โฟร์ ซีซนั่ ส์ มีโรงแรมและเรสซิเดนซ์ทงสิ
ั ้ ้น 95 แห่งในเมืองหลักๆ และแหล่งท่องเที่ยวใน 39
ประเทศ และอีกกว่า 60 โครงการที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา โดยโฟร์ ซีซนั่ ส์ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สดุ ในโลกและเป็ นแบรนด์ที่มี
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