
 
 

 

 

ข่าวประชาสัมพันธ์          

21 พฤศจิกายน 2556 

‘เพซ’ จัดทริปสิงคโปร์ “A Walk Through MahaNakhon CUBE” เปิดประสบการณ์ท่ีสุดแห่งไลฟ์สไตล์

ท่ีจะได้พบใน มหานคร “คิวบ์” ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ เร็วๆ นี ้ท่ีกรุงเทพฯ 

• ลิม้รสอาหารชัน้เลิศระดับตาํนานของโลก ณ ร้าน ‘ลัตเตอลิเย่ เดอ โจเอล โรบูชง’ ต้นตาํรับ                           

เชฟ โจเอล โรบูชง เจ้าของมิชลินสตาร์สูงสุดเป็นประวัตกิารณ์ถงึ 28 ดวง หน่ึงในร้านอาหารชัน้นําท่ี

จะเปิดบริการใน มหานคร ‘คิวบ์’  

• เย่ียมชมโครงการท่ีพักอาศัยสุดหรู คุณภาพระดับซูเปอร์ลักชัวร่ี ‘เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิ

เดนเซส คาร์นฮลิล์ สิงคโปร์’ แบรนด์ดังระดับโลกด้านท่ีพักอาศัย ซึ่งโครงการมหานครเลือกสรร 

• มหานคร ‘คิวบ์’ ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ ซึ่งรวบรวมร้านอาหารชัน้นําหลายแบรนด์ดัง ซึ่ง

เป็นท่ีช่ืนชอบของเหล่าเซเลบระดับ A-List เตรียมเปิดบริการอย่างเป็นทางการ เดือนมีนาคม 2557   

กรุงเทพ (21 พ.ย. 56) – วนันี ้บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด (มหาชน) ผู้พฒันา

อสงัหาริมทรัพย์ระดบัไฮเอนด์ของประเทศไทย จดัเอ็กซ์คลซีูฟทริป “A Walk Through MahaNakhon CUBE”                         

ณ ประเทศสิงคโปร์ สมัผสัสดุยอดประสบการณ์แหง่ไลฟ์สไตล์ระดบัอลัตร้าลกัชวัร่ี ท่ีจะพบได้ใน “คิวบ์”                    

ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ ในโครงการมหานคร เร็วๆ นี ้ 

ภายในทริปมีกิจกรรมสดุยอดมากมาย อาทิ การลิม้รสอาหารชัน้เลิศสไตล์ฝร่ังเศส ณ ‘ลัตเตอลิเย่ เดอ โจเอล         

โรบูชง’ (L’Atelier de Joël Robuchon) จากเชฟ โจเอล โรบชูง เจ้าของมิชลินสตาร์สงูสดุ 28 ดวง เย่ียมชม

โครงการท่ีพกัอาศยัสดุหรูคณุภาพระดบัซูเปอร์ลกัชวัร่ี ‘เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส คาร์นฮลิล์ 

สิงคโปร์’ ร่วมพดูคยุ ‘แนวคอนเซ็ปต์ โว้กคลับ (Vogue Club)’ คลบัช่ือก้องโลกท่ีเหลา่คนมีสไตล์หลงใหล 

พร้อมสมัผสัประสบการณ์เหนือระดบัในการดแูลสขุภาพท่ี ‘เวริทา เว็ลเนส’ (Verita Wellness)  



 
 

 

โดยมี คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร พร้อมด้วย คุณคิพศาล เบ็ค ประธานเจ้าหน้าท่ี

ฝ่ายการตลาด และคุณนฤมล จุฑาประทีป ผู้ อํานวยการฝ่ายประชาสมัพนัธ์ บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์                        

คอร์ปอเรช่ัน ร่วมให้การต้อนรับและให้รายละเอียดเก่ียวกบั “ควิบ์” ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ ในโครงการมหา

นคร ชอ่งนนทรีย์ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์ 

คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรช่ัน จาํกัด 

(มหาชน) กลา่ววา่ “กิจกรรม  ‘A Walk Through MahaNakhon CUBE’ ถือเป็นโอกาสพิเศษในการเปิด

ประสบการณ์ระดบัโลก เพ่ือให้ส่ือมวลชนได้สมัผสักิจกรรมท่ีสามารถส่ือถึงความเป็นสดุยอดของโครงการ                     

‘มหานคร’ โดยกิจกรรมมุง่เน้นไปท่ีไลฟ์สไตล์ท่ีจะเกิดในอาคาร มหานคร ‘ควิบ์’ อาคารรีเทล 7 ชัน้ ซึง่เป็นสว่น

หนึง่ของโครงการมหานคร ท่ีพร้อมเปิดตวัในเร็ววนันี ้เน่ืองจากแบรนด์ชัน้นําตา่งๆ ท่ีจะเข้ามาเป็น                      

ผู้ เชา่ใน ‘ควิบ์’ นัน้ จะสะท้อนถึงความเป็นคณุภาพระดบัสดุ เชน่เดียวกบัคอนเซ็ปท์ของมหานคร” 

“นอกจากนีท่ี้ ควิบ์ ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ ยงัจะมีอีกปรากฏการณ์ครัง้แรกของเมืองไทย คือ การต้อนรับ                            

‘โว้ก เลาจน์’ คลบัชัน้นําระดบัโลกของบรรดาแฟชัน่นิสต้าและเทรนด์เซ็ตเตอร์  มาพบปะสงัสรรค์ ลิม้รสอาหาร

และเคร่ืองด่ืมชัน้เย่ียม ในบรรยากาศสดุชิคไมซํ่า้ใคร ตามแบบฉบบัของแบรนด์ท่ีมีอิทธิพลในการชีนํ้าเทรนด์

แฟชัน่โลกอยา่งโว้ก หนึง่ในแบรนด์ชัน้นําท่ีจะเปิดบริการท่ี ‘ควิบ์’ เร็วๆ นี”้ คณุสรพจน์กลา่ว 

“คิวบ์ ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์ ถกูเนรมิตรขึน้ภายใต้คอนเซ็ปต์ “Bangkok’s Best Dining Experience”                   

ซึง่จะเป็นศนูย์รวมร้านอาหารแบรนด์ดงัและคลบัชัน้นําระดบัโลก รวมทัง้ไลฟ์สไตล์ระดบัไฮ- เอนด์ ท่ีจะมา

เปิดตวัในเมืองไทยเป็นครัง้แรก ในเดือนมีนาคม 2557 อาทิ ร้านอาหารฝร่ังเศส ‘ลัตเตอลิเย่ เดอ โจเอล   

โรบูชง’ (L’Atelier de Joël Robuchon)  คลบัชัน้นําของเหลา่เซเลบระดบัเอลิสต์ ‘โว้ก เลาจน์’ (Vogue 

Lounge) ‘ดีน แอนด์ เดลูก้า  กูร์เม่ต์ ฟู้ด ฮอลล์’  (Dean & Deluca Gourmet Food Hall) ซึง่จะบริการ

อาหารและผลิตภณัฑ์กร์ูเมต์่ท่ีสรรหาจากทัว่ทกุมมุโลก และศนูย์ดแูลสขุภาพแบบองค์รวม ‘เวริทา เว็ลเนส’ 

(Verita Wellness) รวมถึงร้านอาหารชัน้เลิศและไลฟ์สไตล์อ่ืนๆ หลากหลายแบรนด์ดงั” คณุสรพจน์กลา่ว 

 



 
 

 

สําหรับทริปสิงคโปร์ในครัง้นีไ้ด้เปิดประสบการณ์ลิม้รสอาหารชัน้เลิศ ณ ‘ลัตเตอลิเย่ เดอ โจเอล โรบูชง’ 

ร้านอาหารสไตล์ฝร่ังเศสฟิวชัน่ท่ีโดง่ดงัไปทั่วโลก ปรุงขึน้อยา่งพิถีพิถนัด้วยวตัถดุบิชัน้เลิศ เพ่ือให้ได้อาหารจาน

พิเศษรสชาตเิย่ียม ตกแตง่อยา่งสวยงามราวกบัศลิปะชัน้สงู เย่ียมชม ‘เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส 

คาร์นฮลิล์ สิงคโปร์’  หนึง่ในสดุยอดท่ีพกัอาศยัคณุภาพระดบัไฮ-เอนด์ของโลก การันตีด้วยแบรนด์ เดอะ 

ริทซ์-คาร์ลตนั สญัลกัษณ์ของคณุภาพระดบัซูเปอร์ลกัชวัร่ีและความสมบรูณ์แบบระดบัห้าดาว ด้วยมาตรฐาน

และการบริการระดบัเวิลด์คลาส รวมถึงทําเลท่ีตัง้ท่ีดีท่ีสดุแบบไฮโปรไฟล์ โดยโครงการมหานครจะมี          

เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ซึง่จะเป็นเดอะ ริทซ์-คาร์ลตนั เรสซิเดนเซส แหง่ท่ีสองของ

เอเชียรองจากสิงคโปร์ 

“ในการนีย้งัได้ร่วมสมัผสัประสบการณ์โรดโชว์ของ ‘โครงการมหานคร- เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน เรสซิเดนเซส 

บางกอก’ ท่ีบมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จะแนะนําและเปิดการขายท่ีประเทศสิงคโปร์ นอกจากนีย้งัได้ผอ่น

คลายและรับทราบข้อมลูด้านการดแูลสขุภาพระดบัไฮ-เอนด์ท่ี ‘เวริทา เว็ลเนส’ ศนูย์ดแูลสขุภาพแบบองค์รวม                

ด้วยโปรแกรมท่ีเหมาะสมกบัไลฟ์สไตล์และ ความต้องการของแตล่ะคน ซึง่จะชว่ยดแูลสขุภาพร่างกายและ

จิตใจให้สมดลุโดยทีมผู้ เช่ียวชาญ” คณุสรพจน์กลา่วสรุป 

โครงการมหานคร อาคารท่ีสงูท่ีสดุในกรุงเทพฯ ขนาด 77 ชัน้ (ความสงู 314 เมตร) แลนด์มาร์คแหง่ใหมข่อง

กรุงเทพฯ จะก่อสร้างแล้วเสร็จในปี 2558 เป็นโครงการอสงัหาริมทรัพย์รูปแบบ mixed-use ประกอบด้วยท่ีพกั

อาศยั แบรนด์ เดอะ ริทซ์-คาร์ลตัน จํานวน 200 ห้อง ราคาขายตัง้แต ่34 – 336 ล้านบาท และบตูคิโฮเตล็ 

จํานวน 159 ห้อง รวมถึง คิวบ์ ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์  

“เพซ ดีเวลลอปเมนท์ – ผู้ นําด้านการพฒันาโครงการอสงัหาริมทรัพย์คณุภาพระดบัไฮ-เอนด์” 

### 

 

 

 



 
 

 

 

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมกรุณาติดต่อ: 

บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จาํกัด (มหาชน)  บริษัท บางกอก พับบลิค รีเลชั่นส์ จาํกัด  

นฤมล จฑุาประทีป       กณัฑิชา บญุโพธ์ิแก้ว 

โทร. 02-654-3344       โทร. 02-664-9500 ตอ่ 112  

narumon@pacedev.com        kanthicha@bangkokpr.com  

 


