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เพซ ดีเวลลอปเมนท์ ส่งแคมเปญเอ็กซ์คลูซีฟสุดหรู บินลัดฟ้ าสู่ เดอะ ริทซ์คาร์ลตัน ฮ่องกง โรงแรมที่สงู และใหม่ที่สดุ ในโลก
สําหรับลูกค้าคนพิเศษของ “เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก” ในโครงการ มหานคร และ “ศาลา
แดง เรสซิเดนเซส” ในงาน “สยาม พารากอน ลักชัวรี ่ พร็อพเพอร์ต้ี โชว์เคส”
กรุงเทพฯ ประเทศไทย, 21 กุมภาพันธ์ 2554 – บริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จํากัด ผูน้ ําในตลาดอสังหาริมทรัพย์ระดับ
ซูเปอร์ ลักชัวรี่ ด้วยโครงการคุณภาพระดับสูงสุด “เดอะ ริ ทซ์-คาร์ลตัน เรสซิ เดนเซส บางกอก” ในโครงการ “มหา
นคร” และโครงการ “ศาลาแดง เรสซิ เดนเซส” จัดโปรโมชันสุ
่ ดเอ็กซ์คลูซฟี สําหรับงาน “สยาม พารากอน ลักชัวรี่
พร็อพเพอร์ตี้ โชว์เคส” ทีจ่ ะจัดขึน้ ระหว่างวันที่ 3 – 13 มีนาคม 2554 โดยบูธของบริษทั เพซ ดีเวลลอปเมนท์ตงั ้ อยูท่ ่ี
ชัน้ M ศูนย์การค้า สยาม พารากอน
โดยลูกค้าของ เดอะ ริ ทซ์-คาร์ลตัน เรสซิ เดนเซส บางกอก และ ศาลาแดง เรสซิ เดนเซส ทีจ่ องยูนิตภายในระหว่าง
วันงาน รับทันทีแพ็คเกจตั ๋วเครือ่ งบิ นไป-กลับฮ่องกงชัน้ ธุรกิ จ 2 ทีน่ ัง่ พร้อมรถรับ-ส่งจากสนามบิ น และทีพ่ กั 3 วัน
2 คืน ทีเ่ ดอะ ริ ทซ์-คาร์ลตัน ฮ่องกง ซึง่ เป็ นโรงแรมทีส่ งู และใหม่ทีส่ ดุ ในโลก ลูกค้าจะได้เข้าพักทีโ่ รงแรมสุดหรูน้ี
ก่อนใครเพือ่ สัมผัสกับประสบการณ์ดา้ นการบริการระดับตํานานจาก เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน โรงแรมระดับ 5 ดาว โดยสาขาที ่
ฮ่องกงพร้อมเปิ ดตัวอย่างเป็ นทางการในวันที ่ 29 มีนาคม 2554 นี้
เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก คือโครงการทีพ่ กั อาศัยระดับซูเปอร์ลกั ชัวรี่ จํานวน 194 เรสซิเดนซ์ ซึง่ เป็ น
ส่วนหนึ่งของ “มหานคร” โครงการอสังหาริมทรัพย์แบบ mixed-use มูลค่า 18,000 ล้านบาท ตัง้ อยูบ่ นถนนนราธิวาสราช
นครินทร์ หน้าสถานีรถไฟฟ้าบีทเี อสช่องนนทรี โดยมีขนาดเริม่ ต้นตัง้ แต่ 120 ตร.ม. ไปจนถึง 850 ตร.ม. มีทงั ้ เรสซิเดนซ์
แบบ 2 ห้องนอน ไปจนถึง 5 ห้องนอน โดยรูปแบบของห้องจะมีทงั ้ แบบชัน้ เดียว (ซิมเพล็กซ์) ทีม่ เี พดานสูงถึง 3.4 เมตร
และแบบสองชัน้ (ดูเพล็กซ์) ทีม่ คี วามสูงกว่า 7 เมตร ซึง่ ผูพ้ กั อาศัยจะสามารถเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์ทท่ี อดยาวแบบ
พาโนรามาเพียงทีน่ ่ีทเ่ี ดียวในกรุงเทพฯ โดยเรสซิเดนซ์จะได้รบั การบริหารงานโดย เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน ราคาเรสซิเดนซ์
เริม่ ต้นที่ 190,000 บาท ต่อ ตารางเมตร ขณะนี้ โครงการมหานคร และ เดอะ ริ ทซ์-คาร์ลตัน เรสซิ เดนเซส
บางกอก จะเริ ม่ ก่อสร้างภายหลังจากงาน ลักชัวรี ่ พร็อพเพอร์ต้ ี โชว์เคสนี้ ได้เสร็จสิ้ นลง
เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก เซลส์ แกลเลอรี ตัง้ อยูท่ ่ี มหานคร พาวิลเลียน เปิ ดทําการทุกวันตัง้ แต่เวลา
10.00-18.00 น. ผูส้ นใจเยีย่ มชมสามารถนัดหมายล่วงหน้าได้ท่ี 02-234-1414 หรือสามารถค้นหาข้อมูลเพิม่ เติม และ
ลงทะเบียนนัดหมายได้ท่ี www.rcr-bangkok.com และ www.maha-nakhon.com
ศาลาแดง เรสซิเดนเซส โครงการคอนโดมิเนียมระดับซูเปอร์ลกั ชัวรีใ่ นสุดยอดทําเลซอยศาลาแดงเข้าออกได้ถงึ 3
เส้นทาง ทัง้ พระราม 4 สีลม และสาทร มาในแนวคิดดีไซน์ทโ่ี ดดเด่น ควบคูก่ บั การสร้างบรรทัดฐานใหม่และยกระดับ
สภาพแวดล้อมในการพักอาศัยและการทํางาน ศาลาแดง เรสซิเดนเซส เป็ นโครงการทีพ่ กั อาศัยสูง 25 ชัน้ พร้อมชัน้ ใต้ดนิ
5 ชัน้ สําหรับจอดรถ ประกอบด้วยยูนิตทัง้ หมด 132 ยูนิต แบ่งเป็ นประเภทหนึ่งห้องนอน สองห้องนอน และสามห้องนอน
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โครงการ ศาลาแดง เรสซิ เดนเซส จะก่อสร้างเสร็จสมบูรณ์ในเดือนมิ ถนุ ายน 2554 และขณะนี้ ทางบริ ษทั ได้ย้าย
ห้องตัวอย่างและสํานักงานขายจากเดิ มทีอ่ าคารอื้อจือ่ เหลียง มาอยู่ทีโ่ ครงการเรียบร้อยแล้ว โดยลูกค้าสามารถ
เข้าชมห้องตัวอย่างทีโ่ ครงการได้ทกุ วันตัง้ แต่เวลา 9.30 – 18.30 น. สําหรับข้อมูลเพิม่ เติม และนัดหมายเพือ่ เข้าชม
โครงการกรุณาติดต่อ 02-163-2112 หรือเยีย่ มชมได้ทเ่ี ว็บไซต์ www.saladaengresidences.com
เกี่ยวกับ เพซ ดีเวลลอปเมนท์
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คือ ผูพ้ ฒ
ั นาโครงการอสังหาริมทรัพย์ระดับไฮเอนด์ มุง่ พัฒนาโครงการทีพ่ กั อาศัยและโรงแรมระดับหรูในประเทศไทย
ด้วยมาตรฐานการออกแบบและคุณภาพระดับโลก ดําเนินงานภายใต้การสนับสนุ นจากความเชีย่ วชาญและประสบการณ์ทางธุรกิจของตระกูล
เตชะไกรศรี และคณะผูบ้ ริหารซึง่ มีประสบการณ์ในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์มายาวนานกว่า 25 ปี วิสยั ทัศน์ของบริษทั คือมุง่ เป็ นผูน้ ํากระแส
ในการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์ของเมืองไทย เสริมสร้างทัศนียภาพของกรุงเทพ
ด้วยการออกแบบระดับโลกและสร้างมาตรฐานใหม่ให้กบั การพัฒนาทีอ่ ยูอ่ าศัยเพือ่ การใช้ชวี ติ อย่างมีคุณภาพ
ค้นหาข้อมูลเพิม่ เติมได้ท่ี www.pacedev.com
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