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คันทรี่ กรุ๊ ป และ โฟร์ ซีซ่ นั ส์ เปิ ดตัวซีร่ ี ส์กูร์เม่ ต์ดนิ เนอร์ หรู ริมแม่ นาํ ้ เจ้ าพระยา
กรุ งเทพฯ – 25 กุมภาพันธ์ 2559: บริ ษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) บริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ชนนํ
ั้ า
ของไทย เปิ ดตัว กูร์เม่ต์ดินเนอร์ 2016 งานอีเวนท์ในรูปแบบดินเนอร์ มื ้อพิเศษจากเชฟโฟร์ ซีซนั่ ส์ ที่สาํ นักงานขายโครงการโฟร์ ซี
ซัน่ ส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ กรุงเทพ
งานนี ้ถูกจัดขึ ้นเป็ นเวลา 4 วัน เปิ ดโอกาสให้ แขกได้ ลิ ้มรสอาหารฝี มือเชฟชื่อดังและสัมผัสบรรยากาศดินเนอร์ หรูริมแม่นํ ้า
เจ้ าพระยาจากโครงการเจ้ าพระยา เอสเตท ซึง่ ประกอบไปด้ วย โครงการโฟร์ ซีซนั่ ส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ ้า
เจ้ าพระยา โรงแรมโฟร์ ซซี นั่ ส์ กรุงเทพ ณ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา และโรงแรมคาเพลลา กรุงเทพ ซึง่ มีกําหนดแล้ วเสร็ จในปี 2561
โครงการเจ้ าพระยา เอสเตทแห่งนี ้ ตังอยู
้ บ่ นพื ้นที่ 35-2-68 ไร่ (14.2 เอเคอร์ ) มีพื ้นที่ติดริมแม่นํ ้ายาวตลอดแนว 350 เมตร ซึง่ ถือ
เป็ นพื ้นที่ริมนํ ้าที่ใหญ่ที่สดุ แห่งหนึง่ ของกรุงเทพฯ และมีมลู ค่าโครงการกว่า 32,000 ล้ านบาท
กูร์เม่ต์ดินเนอร์ 2016 ถูกออกแบบให้ เป็ นงานดินเนอร์ ประจําปี ของโครงการโฟร์ ซีซนั่ ส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ กรุงเทพ โดยจะจัดขึ ้น
ในเดือนกุมภาพันธ์ และปี นี ้เป็ นปี แรก ซึง่ ทางโครงการได้ รับเกียรติจากเชฟชื่อดังทัง้ 2 ท่าน ได้ แก่ เชฟลอริ ส พิสทิลโล (Loris
Pistillo) มือเอกของร้ านอาหารอิตาเลียน “บ็อคคาลิโน” และเชฟไซม่อน วู (Simon Wu) เจ้ าของเมนูอาหารกวางตุ้งที่ลอื เลือ่ ง
ร้ าน “ยูหยวน” จากโรงแรมโฟร์ ซซี นั่ ส์ โซล ประเทศเกาหลีใต้
เบน เตชะอุบล ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) กล่าวว่า “เราร่วมมือกับโฟร์ ซีซนั่ ส์
โฮเท็ล แอนด์ รี สอร์ ท เปิ ดตัว กูร์เม่ต์ ดินเนอร์ โดยมีวตั ถุประสงค์เพื่อสร้ างประสบการณ์มื ้อพิเศษในแบบฉบับของโฟร์ ซีซนั่ ส์
ก่อนการเปิ ดตัว “วอเตอร์ ฟร้ อนท์ พรอมเมอนาด" แหล่งรวมร้ านอาหารและบาร์ ระดับเวิล์ดคลาสที่เรี ยงรายตลอดแนวของ
โครงการเจ้ าพระยา เอสเตทในอีกไม่กี่ปีข้างหน้ านี ้”
“โฟร์ ซีซนั่ ส์ เป็ นแบรนด์ที่ตอบโจทย์ของโครงการเจ้ าพระยา เอสเตทได้ ดีที่สดุ เพราะเรามีความตังใจที
้ จ่ ะสร้ างสัญลักษณ์แห่ง
ใหม่ที่ดงึ ความเป็ นที่สดุ ของไลฟ์ สไตล์ริมนํ ้า และงานกูร์เม่ต์ดินเนอร์ นบั เป็ นตัวอย่างหนึง่ ที่พิสจู น์ให้ เห็นถึงวิสยั ทัศน์ที่ตรงกัน ทัง้
แนวคิด วัตถุประสงค์ และความมุง่ มัน่ ที่จะมอบสิง่ ที่ดีที่สดุ ให้ แก่ผ้ พู กั อาศัยและแขกคนสําคัญ เราต้ องการให้ ที่แห่งนี ้เป็ นศูนย์
รวมและจุดหมายปลายทาง
และยังเป็ นสัญลักษณ์สาํ คัญที่โฟร์ ซีซนั่ ส์ร่วมสร้ างสรรนวัตกรรมการให้ บริ การที่เหนือความ
คาดหมายให้ กบั นักเดินทางทัว่ โลกอีกด้ วย
ลอริ ส พิสติลโล เชฟอิตาเลียน เกิดในกรุงมิลาน ประเทศอิตาลี จะร่วมโชว์ฝีมือในงานกูร์เม่ต์ดินเนอร์ วันที่ 25 และ 26
กุมภาพันธ์ โดยเชฟลอริ สได้ สร้ างสรรค์เมนูอาหารมื ้อพิเศษ จํานวน 5 คอร์ ส เพื่อให้ แขกผู้มีเกียรติได้ เข้ าถึงความเป็ นมิลาน เน้ น
รสชาติดงเดิ
ั ้ มที่ได้ รับการถ่ายทอดมาจากรุ่นสูร่ ุ่น จากเมืองฟลอเรนซ์ยคุ โบราณ และเมืองมิลานในปั จจุบนั

สําหรับวันที่ 27 และ 28 กุมภาพันธ์ แขกผู้มีเกียรติจะได้ ลิ ้มรสเมนูกวางตุ้งจากไซม่อน วู ผู้สงั่ สมประสบการณ์ร่วม 3 ทศวรรษ
ทังนี
้ ้เชฟไซม่อนได้ สร้ างสรรค์เมนูอาหารจีนกวางตุ้งต้ นตํารับทังสิ
้ ้น 7 คอร์ ส โดยรับประกันว่าทุกเมนูปรุงด้ วยความพิถีพิถนั ตาม
สูตรโบราณ ใช้ เครื่ องปรุงเพียงน้ อยนิดเพื่อให้ เข้ าถึงรสชาติตามธรรมชาติของวัตถุดิบชันเลิ
้ ศได้ อย่างเต็มที่
ไมเคิล ครอว์ฟอร์ ด ประธาน บริ ษัท โฟร์ ซีซนั่ ส์ โฮเทลส์ แอนด์ รี สอร์ ทส์ ภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิค กล่าวว่า “เรามีความยินดีเป็ น
อย่างยิ่งที่ได้ ร่วมงานกับคันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ ในการเปิ ดตัวกูร์เม่ต์ดินเนอร์ 2016 ซึง่ เป็ นโอกาสอันดีทเี่ ราได้ มอบ
ประสบการณ์พิเศษให้ แก่แขกผู้มเี กียรติ และยังเป็ นการยกระดับลักชัวรีให้ กบั พื ้นที่ริมฝั่งแม่นํ ้าเจ้ าพระยาอีกด้ วย”
โฟร์ ซีซนั่ ส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ กรุงเทพ ณ แม่นํ ้าเจ้ าพระยา ตังอยู
้ ใ่ จกลางพื ้นที่โครงการเจ้ าพระยา เอสเตท มีสว่ นสําคัญในการ
ยกระดับที่พกั อาศัยริ มนํ ้าสูม่ าตรฐานใหม่
ด้ วยการออกแบบที่ได้ แรงบันดาลใจจากที่ตงริ
ั ้ มนํ ้าและรูปทรงเรขาคณิตของตัว
อาคาร ทําให้ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์แห่งนี ้ประกอบด้ วยห้ องพักหัวมุมทังอาคาร
้
เพื่อให้ ผ้ พู กั อาศัยได้ เพลิดเพลินกับทัศนียภาพและ
เส้ นขอบฟ้าของกรุงเทพมหานครโดยไร้ สงิ่ บดบังจากพื ้นที่กว้ างของทัง้ 355 ยูนิต พร้ อมด้ วยสิง่ อํานวยความสะดวกอันทันสมัย
และการบริ การในตํานานของโฟร์ ซีซนั่ ส์
โครงการเจ้ าพระยา เอสเตท คาดว่าจะแล้ วเสร็ จปลายปี 2561 สํานักงานขายโครงการโฟร์ ซีซนั่ ส์ ไพรเวท เรสซิเด้ นซ์ กรุงเทพ
ตังอยู
้ บ่ นที่ตงของโครงการ
ั้
ที่ซอยเจริ ญกรุง 64 สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ท่ี chaophrayaestate.com
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คันทรี่ กรุ๊ ป ดีเวลลอปเมนท์
บริษัท คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทในเครื อคันทรี กรุ๊ป ดําเนินธุรกิจด้ านอสังหาริ มทรัพย์และการลงทุน โดยมีสว่ นร่วมใน
หลากหลายธุรกิจและมีผลงานเป็ นที่ยอมรับในการด้ านการเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจจากการปฏิรูปสินทรัพย์ที่มีความซับซ้ อน รวมไปถึงการมองหาโอกาส
ทางธุรกิจเพื่อสร้ างสรรค์โครงการระดับเวิล์ดคลาส นอกจากการสร้ างคุณค่าเชิงไลฟ์ สไตล์และสิ่งแวดล้ อมแล้ ว คันทรี่ กรุ๊ป ดีเวลลอปเมนท์ ยังมุง่ มัน่
พัฒนาธุรกิจให้ ดีเยี่ยมในทุกองค์ประกอบ ตังแต่
้ การจัดหาข้ อตกลงทางธุรกิจ ไปจนถึงแนวคิดการบริ หารจัดการโครงการเพื่อความสําเร็ จ โดยยึดมัน่
แนวปฏิบตั ิที่ก่อให้ เกิดคุณค่าสูงสุดทังแก่
้ ผ้ ถู ือหุ้น ผู้พกั อาศัย และเจ้ าของธุรกิจโดยตรง
เกี่ยวกับ โฟร์ ซีซ่ นั ส์ โฮเทลส์ แอนด์ รีสอร์ ทส์
โฟร์ ซีซนั่ ส์ก่อตั ้งเมื่อปี 2503 และได้ สานต่อนิยามแห่งการบริ การระดับหรูด้วยความคิดสร้ างสรรค์ ความมุง่ มัน่ ในการมอบมาตรฐานคุณภาพสูงสุด
และการบริการที่จริ งใจและเป็ นส่วนตัวโดยตลอดมา ปั จจุบนั โฟร์ ซีซนั่ ส์ มีโรงแรมและเรสซิเดนซ์ทงสิ
ั ้ ้น 96 แห่งในเมืองหลักๆ และแหล่งท่องเที่ยวใน
41 ประเทศ และอีกกว่า 50 โครงการที่อยูร่ ะหว่างการพัฒนา โดยโฟร์ ซีซนั่ ส์ได้ รับการคัดเลือกให้ เป็ นหนึ่งในโรงแรมที่ดีที่สดุ ในโลกและเป็ นแบรนด์ที่มี
เกียรติยศมากที่สดุ แบรนด์หนึ่งจากผลสารวจของผู้อา่ น
รี วิวโดยนักเดินทาง
และรางวัลอุตสาหกรรมท่องเที่ยว
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fourseasons.com โดยติดตามข่าวล่าสุดได้ ที่ press.fourseasons.com และทวิตเตอร์ @FourSeasonsPR

