
 

 

 
 

News Release 
 

เซเลบริตี ้เอ-ลิสต์ ร้องว้าว...ยลโฉม “มหาสมุทร ลากูน” ทะเลส่วนตวัใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย 

พร้อมสมัผสั “มหาสมุทร วลิล่า” บ้านตากอากาศสดุไฮเอนด์แห่งใหมข่องหวัหิน เป็นกลุ่มแรก!! 
             

กลายเป็นงานช้างท่ีรวบรวมท่ีสดุของความเอ็กคลซีูฟระดบัซูเปอร์ไว้ในงานเดียว เม่ือบอสหนุม่ไฟแรงท่ีท า
อะไรธรรมดาไมเ่ป็น อยา่ง สรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์  
คอร์ปอเรชัน่ จ ากดั (มหาชน) ผู้พฒันา “โครงการ มหาสมุทร คันทร่ี คลับ” ท่ีรายล้อมด้วย มหาสมุทร ลากูน 
ทะเลสาบ แมน – เมด ส่วนตัวท่ีใหญ่ท่ีสุดในเอเชีย และ “โครงการ มหาสมุทร วิลล่า” บ้านพักตากอากาศ
ระดบัไฮเอนด์แบบฟรีโฮลด์ ซึ่งจะเป็นแลนด์มาร์คแห่งใหม่ของหัวหิน เชิญแขก วีไอพี และ เซเลบริตี ้ชัน้น าของ
เมืองไทย เกือบ 1,000 ชีวิต ชมโปรเจ็กต์สุดอลงัการ เป็นกลุ่มแรก ก่อนเปิดให้บริการเต็มรูปแบบในเร็วๆ นี ้พร้อม
จัดไพรเวทปาร์ตี สุ้ดหรูริมหาด  ในงาน เอ็กคลูซีฟ พรีวิว มหาสมุทร ภายใต้ ช่ือ “The Sound of 
MahaSamutr” (เดอะ ซาวด์ ออฟ มหาสมุทร) ณ โครงการ มหาสมุทร คันทร่ี คลับซอยหัวหิน 112 จังหวัด
ประจวบคีรีขนัธ์ เม่ือวนัเสาร์ท่ี 20 กมุภาพนัธ์ 2559 ท่ีผา่นมา 
 สรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้าหน้าท่ีบริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ปอเรชั่น จ ากัด 
(มหาชน) กล่าวว่า “เราจัดงาน The Sound Of  MahaSamutr ขึน้ในครัง้นี ้เพ่ือ เปิดตัว “มหาสมุทร ลากูน” 

ทะเลสาบแมน-เมดน า้ใสสีฟ้าเทอควอยซ์สว่นตวัแห่งแรกในประเทศไทยและใหญ่ท่ีสดุในเอเชีย อย่างเป็นทางการ 
โดยมหาสมทุรลากนูนัน้นบัเป็นองค์ประกอบส าคญัของ “โครงการ มหาสมุทร คันทร่ี คลับ” ซึ่งเป็นแลนด์มาร์ค
แห่งใหม่ของหวัหิน บนพืน้ท่ี 75 ไร่ โดยจะเป็นศนูย์กลางกิจกรรมทางสงัคมและการกีฬา เป็นไลฟ์สไตล์และจดุนดั
พบใหมใ่ห้ผู้คนมีระดบัพบปะสงัสรรค์กนั”    

นอกจากนัน้แล้วการจัดงานในครัง้นี ้ยงัถือว่าเป็นการจดัพรีวิว “โครงการ มหาสมุทร วิลล่า” บ้านพัก
ตากอากาศไฮเอนด์ จ านวน 80 หลงั ให้แขกวีไอพีได้สมัผสักนัเป็นครัง้แรกในประเทศไทย โดยวิลล่าเรียบหรูนีต้ัง้อยู่
บนพืน้ท่ีประมาณ 55 ไร่ มาพร้อมดีไซน์ 2 รูปแบบ คือ เกเบิล รูฟ วิลล่า และ ไทรแองเกิล รูฟ วิลล่า โดยมี
ราคาเร่ิมต้นท่ีประมาณ 50 ล้านบาท (ต่อหลงั) ผสมผสานความเรียบง่ายและความเป็นส่วนตวักลมกลืนไปกับ
ธรรมชาตขิองสถานท่ีตัง้ 

ด้านบรรยากาศภายในงานเรียกได้ว่าเอ็กคลซีูฟตัง้แต่แขกผู้ มีเกียรติระดบั วีไอพี กว่า 1,000 ชีวิต ท่ีตอบ
รับค าเทียบเชิญจาก บอสใหญ่มหาสมทุร มาร่วมงานในครัง้นี ้พร้อมถือโอกาสพาครอบครัว, แก๊งเพ่ือน และคนรัก  
มาพกัผ่อนในวนัหยุดลองวีคเอนด์ (long weekend) ด้วย อาทิ พลพัฒน์ อัศวะประภา, คณชัย เบญจรงคกุล, 
อริยะ บุณยรักษ์, คริส จาตกิรัตน์, พร้อม – พอล สิริสันต์, ชนินทร์ สิริสันต์,  
 
 



 

 
 
 
ภาวิชญา ภาวิจิตร, จริยดี-เจย์ สเปนเซอร์, บรม พจิารณ์จิตร, ธีระยุทธ–ชนัดดา- พมิพศิา จิราธิวัฒน์,  
ภัทศา งามจิตสุขศรี, ธรณ ชัชวาลวงศ์ ฯลฯ ท่ามกลางบรรยากาศสุดหรู ริมหาด ท่ีถูกเนรมิตตกแต่งอย่าง
สวยงาม ราวกับชายหาดต่างประเทศ เต็มไปด้วยกิจกรรมสนัทนาการและกีฬากลางแจ้งท่ีหาได้ยากในเมืองไทย 
อาทิ Water Skipper, Single Waterbike, Water Trampoline, Electric Boat ฯลฯ ถูกจดัเตรียมไว้ให้แขกวีไอพีได้
ร่วมกิจกรรม โดยมีเซเลบสปอร์ตเลิฟเวอร์ตัวจริง ณัฐ สารสาส มาเทรนด์ให้อย่างใกล้ชิด พร้อมด้วยนักกีฬา
วอลเล่ย์บอลชายหาด ก่อนจะไปอ่ิมอร่อยกบัเมนอูาหารชัน้เลิศ  ท่ีคดัสรรวตัถดุิบสดุพิเศษมาเพ่ืองานนีโ้ดยเฉพาะ 
อาทิ กุ้ งมังกร, ปูยักษ์อลาสก้า, หอยเชลล์ และ หอยนางรม เป็นต้น เคล้าเสียงเพลงท่ีถูกบรรเลงโดย วงดนตรี
คณุภาพท่ีเป็นการรวมตวักันเฉพาะกิจของนกัร้องนักดนตรีระดบัแนวหน้าของเมืองไทย ภายใต้ช่ือวง Freedom 
108 (ฟรีดอม วนัโอเอท) อาทิ จุ๊บ-วุฒินันท์ ภิรมย์ภักดี, แพรว-คณิตกุล , แหนม-รณเดช , เป๊ก-ผลิตโชค 

และ วิน-อัศวิน ดุริยางกูร พร้อมด้วยเซเลบริตีท่ี้ร่วมวง อาทิ วฤตดา ภิรมย์ภักดี, ปวีณ ลิมปิชาติ, สราวุธ 

เลิศปัญญานุช, พัชรา ดีล่า, ศุทธ์ิภัทร มณีโชติ,  สาริกข์ หลิวอุดมสินชัย และ จารุวัฒน์ ขันธวุฒิ เป็นต้น 
และปิดท้ายด้วยคอนเสิร์ตจากจ้าพอ่ดสิโก้เมืองไทยสดุเท่ บุรินทร์ บุญวิสุทธ์ิ มาพร้อมวงดนตรีคณุภาพ The Old 
School All Stars  

ทัง้นี ้โครงการ มหาสมุทร คันทร่ี คลับ จะเปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบ ในเร็วๆนี ้โดยปัจจบุนั ได้เปิด
ให้ผู้ ท่ีสนใจสามารถสมคัรสมาชิก มหาสมทุร คนัทร่ี คลบั แบบตลอดชีพได้แล้ว โดยผู้สนใจสมคัรสมาชิก สามารถ
ติดต่อได้ ท่ี  โทร 02-237-1414 ห รืออี เมล  info@mahasamutr.co.th ห รือคลิ๊ กไป ท่ี  www.mahasamutr.com 
ส าหรับท่านท่ีสนใจ โครงการ มหาสมุทร วิลล่า สามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ท่ี 061-416-6633 หรือ อีเมล 
mahasamutr@cbre.co.th  
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