ข่ าวประชาสั มพันธ์

31 มีนาคม 2558

‘เพซ’ เปิ ดตัว “คันทรี่ คลับ คุณภาพระดับเวิลด์ คลาส” แห่ งแรกในไทย!
ณ “โครงการมหาสมุทร หัวหิน” ครบครั นทัง้ กิจกรรมเด่ น บริการเลิศ และดีไซน์ หรู


สร้ างปรากฏการณ์ ใหม่ ให้ หวั หิน! ด้ วย ‘คริสตัล ลากูน’ ทะเลสาบนํา้ ใสแมน-เมดสีฟ้า
เทอร์ ควอยซ์ ขนาดมหึมากว่ า 45 ไร่ ใหญ่ ท่ สี ุดในเอเชีย



ตอบโจทย์ ทกุ ความต้ องการของคนในครอบครั ว ทัง้ ด้ านกีฬา สันทนาการ ความบันเทิง
ความเอร็ดอร่ อย มอบความเป็ นส่ วนตัว สงบ สะดวก สบาย



ด้ านกีฬา ครบวงจรทัง้ ทางนํา้ กลางแจ้ ง และในร่ ม อาทิ สระว่ ายนํา้ มาตรฐานโอลิมปิ ก สนามฟุตบอล
รั กบี ้ คริกเกร็ต เทนนิส สควอช สนามพัตต์ กอล์ ฟ วินเซิร์ฟ เรื อใบ ไต่ ผา โยคะ พิลาทิส และฟิ ตเนส



ด้ านสันทนาการ ศูนย์ รวมกิจกรรมนันทนาการ ทัง้ ศิลปะ การทําอาหาร งานฝี มือ สปา ซาวน่ า



ด้ านความบันเทิง อาทิ ห้ องฉายภาพยนตร์ ส่วนตัว และโรงภาพยนตร์



ความอร่ อย ร้ านอาหารหลากสไตล์ หลายรสชาติความอร่ อย ดูแลและให้ คาํ ปรึกษาโดยเชฟ
ระดับมิชลินสตาร์ 3 ดาว อาทิ ร้ านหรู แบบเมดิเตอร์ เรเนียน เมมเบอร์ เลาจน์ บีชบาร์ สปอร์ ตคาเฟ่



ตัง้ เป้า ยอดขายสมาชิกคันทรี่ คลับ 1,000 เมมเบอร์ ภายในปี 2558 บริหารและดูแล
อย่ างใกล้ ชดิ โดยทีมงานมืออาชีพระดับโลก ด้ วยมูลค่ าโครงการกว่ า 2,300 ล้ านบาท

กรุงเทพฯ (31 มี.ค. 58) – วันนี ้บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ประกาศเปิ ดตัว
“มหาสมุทร คันทรี่ คลับ หัวหิน” คุณภาพระดับเวิลด์ คลาสแห่ งแรกของไทย ณ โครงการมหาสมุทร หัวหิน”
ตั ้งอยูท่ ี่ซอยหัวหิน 112 บนเนื ้อที่ 120 ไร่ มาตรฐานครบครันและเอ็กซ์คลูซีฟสูงสุดเฉพาะสมาชิกเทียบเท่าไพรเวท
คันทรี่ คลับที่ดีที่สดุ ในโลก ตอบโจทย์ทกุ ความต้ องการของสมาชิกทุกเพศ ทุกวัย และทุกไลฟ์สไตล์อย่างแท้ จริ ง
ครบครันทังด้
้ านกีฬา สันทนาการ สุนทรี ยภาพความบันเทิง และความอร่อย มอบความเป็ นส่วนตัว สงบ สะดวก สบาย
ดูแลบริ หารงานโดยทีมงานมืออาชีพระดับโลก พิเศษสุดด้ วย “คริ สตัล ลากูน” ทะเลสาบนํ ้าใสแมน-เมดสีฟ้าเทอร์
ควอยซ์ ขนาดมหึมากว่า 45 ไร่ ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย ด้ วยมูลค่าโครงการกว่า 2,300 ล้ านบาท
นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) กล่าวว่า “มหาสมุทร คันทรี่ คลับ หัวหิน คือไพรเวท คันทรี่ คลับแห่ งแรกของไทยที่กล่ าวได้ อย่ าง
เต็มภาคภูมวิ ่ าได้ มาตรฐานระดับโลกและครบวงจรอย่ างแท้ จริง ในอัตราค่ าสมาชิกที่ค้ ุมค่ ากว่ าถึง 2 – 3
เท่ า เมื่อเทียบกับคันทรี่ คลับหรู ๆ ระดับเดียวกันในเอเชีย” และกล่าวเสริ มว่า “มหาสมุทร คันทรี่ คลับ หัวหิน
ตอบโจทย์ทกุ ความต้ องการของผู้ที่มองหาศูนย์รวมกิจกรรมคุณภาพและพร้ อมสรรพทังสํ
้ าหรับตนเองและสมาชิก
ทุกคนในครอบครัวในช่วงวันหยุดพักผ่อน ไม่วา่ จะเป็ นด้ านกีฬา กิจกรรมสันทนาการ กิจกรรมความบันเทิง ร้ านอาหาร
แสนอร่อย ที่สําคัญคือ มอบความเป็ นส่วนตัว สะดวก สงบและสบาย ด้ วยบริ การเอ็กซ์คลูซีฟ แบบส่วนบุคคลเฉพาะ
สมาชิก ในสิ่งแวดล้ อมที่ปลอดภัย และตั ้งอยู่ในเมืองตากอากาศยอดนิยมอย่างหัวหิน และเป็ นเมืองที่คนกรุงเทพฯ
เลือกซื ้อเป็ นบ้ านหลังที่ 2 มากที่สดุ สามารถเดินทางสะดวกสบายได้ เสมอที่ต้องการ ”

“หัวหินเป็ นเมืองที่มีประวัติศาสตร์ ด้านการท่องเที่ยว โดยเป็ นเมืองตากอากาศยอดนิยมทุกยุคสมัยของคนกรุงเทพฯ
เนื่องจากมีทศั นียภาพทางธรรมชาติที่สวยงาม และมีสงิ่ อํานวยความสะดวกครบครัน อีกทังไม่
้ ไกลจากกรุงเทพฯ ทําให้
หัวหินเป็ นหนึง่ ในเมืองที่มีศกั ยภาพการเติบโตสูง เนื่องจากมีการลงทุนด้ านโครงสร้ างพื ้นฐานจากทางภาครัฐ และ
การลงทุนในธุรกิจอสังหาฯ ธุรกิจบริ การ และรี เทลอย่างต่อเนื่อง เพซ เชื่อมัน่ ว่า องค์ประกอบ อันเป็ นเอกลักษณ์ทั ้ง
ทะเลสาบนํ ้าใสแมน-เมดขนาด 45 ไร่ที่ใหญ่ที่สดุ ในเอเชีย รวมถึงสิ่งอํานวยความสะดวกครบครัน ประกอบกับการบริ หาร
และดูแลอย่างใกล้ ชิดโดยทีมงานมืออาชีพมากประสบการณ์ระดับโลก ด้ วยมูลค่าโครงการ (เฉพาะคันทรี่ คลับ และ
คริ สตัล ลากูน) ที่สงู ถึง 2,300 ล้ านบาท ด้ วยคุณภาพซูเปอร์ ลกั ชัวรี่ ของเพซ จะทําให้ มหาสมุทร คันทรี่ คลับ ได้ รับ
การตอบรับเป็ นอย่างดีจากกลุม่ เป้าหมายทั ้งครอบครัวชาวไทยและต่างชาติ โดยเราตั ้งเป้ายอดสมาชิกคันทรี่ คลับไว้ ที่
1,000 เมมเบอร์ ภายในปี 2558 โดยคาดว่าจะดึงดูดกลุม่ เป้าหมายคิดเป็ นสัดส่วน 75% สําหรับผู้ซื ้อไทย และ 25%
สําหรับผู้ซื ้อต่างชาติ” คุณสรพจน์กล่าว
มร. เจมส์ แมคมานามาน ผู้จัดการมหาสมุทร คันทรี่ คลับ ณ โครงการมหาสมุทร หัวหิน กล่าวว่า “มหาสมุทร
คันทรี่ คลับ หัวหิน ได้ รับการออกแบบทังด้
้ านกิจกรรม การบริ การ และการดีไซน์ อย่างโดดเด่นด้ วยมาตรฐานระดับ
เวิลด์คลาส เพื่อตอบโจทย์ความต้ องการแต่ละสมาชิกแบบสุดเอ็กซ์คลูซีฟ โดยแบ่งบริ การออกเป็ น 4 ด้ านหลัก ได้ แก่


ด้ านกีฬา ครบวงจรทังทางนํ
้
้า กลางแจ้ ง และในร่ม อาทิ สระว่ายนํ ้ามาตรฐานโอลิมปิ ก สนามฟุตบอล รักบี ้
คริ กเกร็ ต เทนนิส สควอช สนามพัตต์กอล์ฟ วินเซิร์ฟ เรื อใบ ไต่ผา โยคะ พิลาทิส และฟิ ตเนส



ด้ านสันทนาการ ศูนย์รวมกิจกรรมนันทนาการ ทังศิ
้ ลปะ การทําอาหาร งานฝี มือ สปา ซาวน่า



ด้ านความบันเทิง อาทิ ห้ องฉายภาพยนตร์ สว่ นตัว และโรงภาพยนตร์ การชิมไวน์ เทสต์วิสกี ้และการแสดง
พิเศษต่างๆ



ความอร่ อย ร้ านอาหารหลากสไตล์หลายรสชาติความอร่อย ดูแลและให้ คําปรึกษาโดยเชฟระดับมิ
ชลินสตาร์ 3 ดาว อาทิ ร้ านหรูแบบเมดิเตอร์ เรเนียน เมมเบอร์ เลาจน์ บีชบาร์ สปอร์ ตคาเฟ่

“เราให้ บริ การโดยมุง่ เน้ นมอบความเป็ นส่วนตัว สงบ สะดวก สบาย ทั ้งนี ้ทีมงานของเราจะได้ รับการฝึ กอบรมอย่างหนัก เพื่อ
ความเป็ นมืออาชีพ และความพิเศษในการดูแลสมาชิกแต่ละท่าน โดยเรามีทีมงานที่เคยมีประสบการณ์ทํางานไม่วา่ จะเป็ น
การบริ หารที่ฮ่องกงคลับ เป็ น F&B Director ที่โรงแรมแมนดาริ น โอเรี ยนเต็ล ฮ่องกง รวมถึง Hotel Manager ที่โรงแรม
เพนนินซูลา่ ฮ่องกง ซึง่ เป็ นโรงแรมที่ได้ รับการยอมรับว่าเป็ นหนึง่ ในโรงแรมที่หรูที่สดุ ในโลกและมีบริ การดีเยี่ยมสุด
เอ็กซ์คลูซีฟ เพื่อมอบความพึงพอใจและสร้ างความประทับใจสูงสุดให้ กบั สมาชิก ซึง่ จะหาได้ เฉพาะที่มหาสมุทร คันทรี่
คลับ หัวหิน หรื อไพรเวท คันทรี่ คลับระดับโลกเท่านั ้น ซึง่ ในเอเชียก็จะมีที่ฮ่องกง และที่สงิ คโปร์ โดยสนนราคาสมาชิกก็จะ
สูงกว่าของเรา 2 – 3 เท่าเลยทีเดียว”
คุณเจมส์กล่าวเสริ มว่า “จุดโดดเด่นของกิจกรรมกีฬาทั ้งกลางแจ้ งและในร่มที่มหาสมุทร คันทรี่ คลับ หัวหิน คือ เรามอบ
มาตรฐานสูงสุดระดับโลกทั ้งด้ านความปลอดภัย การออกแบบอุปกรณ์ที่ทนั สมัย การดูแลบํารุงรักษา ทังนี
้ ้นอกจาก
การเล่ นนํา้ ในคริ สตัล ลากูนแล้ ว ผู้พักอาศัยยังสามารถพายเรื อคายัค เล่ นวินด์ เซิร์ฟ เรื อใบ และดํานํา้ ณ
มหาสมุทร คันทรี่ คลับ หัวหิน ได้ อีกด้ วย ซึ่งยังไม่ เคยมีมาก่ อนในประเทศไทย”
“เราได้ นําทุกองค์ประกอบและบริ การชันเลิ
้ ศทังหมด
้ ไม่วา่ จะเป็ นกิจกรรมด้ านกีฬาที่ออกแบบโปรแกรมโดยทีมโค้ ชนักกีฬา
ระดับโลก ด้ านสันทนาการ ความบันเทิง และความเอร็ ดอร่ อย ที่คดั สรรมาในระดับคุณภาพสูงสุดรวมไว้ ในที่เดียว
มหาสมุทร คันทรี่ คลับ หัวหิน คือจุดหมายปลายทางแห่งการพักผ่อนเหนือระดับสําหรับทุกความต้ องการของทุกคนใน
ครอบครัวอย่างที่ไม่สามารถหาได้ จากที่ไหน” คุณสรพจน์กล่าวสรุ ป
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มหาสมุทร คันทรี่ คลับ หัวหิน จะเริ่มเปิ ดขายสมาชิกคันทรี่ คลับในเดือนเมษายน 2558 ที่ “มหาสมุทร คันทรี่
คลับ เซลส์ สวีท” กรุ งเทพฯ (ตัง้ อยู่ ณ โครงการมหานคร ถ. นราธิวาสราชนครินทร์ ช่ วงสาทร – ช่ องนนทรี และ
ที่ “โครงการมหาสมุทร หัวหิน” (ซอยหัวหิน 112) เปิ ดรับสมาชิกทั ้งแบบบุคคล แบบองค์กร (เพื่อผู้บริ หารระดับสูง)
แบบครอบครัว ทังแบบตลอดชี
้
พและรายปี ในราคาเริ่ มต้ นแบบส่วนบุคคลที่ 500,000 บาท ไปจนถึงแบบครอบครัว
ตลอดชีพในราคาเริ่ มที่ 1 ล้ านบาท ทั ้งนี ้มหาสมุทร คันทรี่ คลับ หัวหิน เฟสที่ 1 คาดว่าจะแล้ วเสร็ จกลางปี 2559 และ
เสร็ จสมบูรณ์ภายในปลายปี 2560
ติดตามรายละเอียดเพิม่ เติมเกี่ยวกับมหาสมุทร คันทรี่ คลับ หัวหินได้ ที่ www.mahasamutr.com
และโทร. 02-2371414 (ออฟฟิ ศกรุงเทพฯ) และ 032-512314-19 (ออฟฟิ ศหัวหิน) หรื อทางอีเมล์
info@mahasamutr.com
###
สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมกรุ ณาติดต่ อ:
บริษัท บางกอก พับบลิค รี เลชั่นส์ จํากัด
บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น
นฤมล จุฑาประทีป
กัณฑิชา บุญโพธิ์แก้ ว
โทร. 02-118-9599
โทร. 02-664-9500 ต่ อ 112
pr@pacedev.com
kanthicha@bangkokpr.com

หมายเหตุถึงบรรณาธิ การ
บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จํ ากัด (มหาชน) เป็ นบริ ษัทพัฒนาอสังหาริ มทรัพย์ระดับไฮเอนด์ ซึ่งมุ่งเน้น
นําเสนอโครงการคุณภาพพร้อมการออกแบบลํ้ าสมัย บนทําเลทีต่ งั้ โดดเด่น เพซมี เกียรติ ประวัติดีเด่นในการส่งมอบ
โครงการตรงตามกําหนดเวลา ด้วยมาตรฐานระดับสูงสุด ภายใต้การบริ หารของคณะผูบ้ ริ หารที ม่ ากประสบการณ์ ในธุรกิ จ
พัฒนาอสังหาริ มทรัพย์
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