ข่ าวประชาสัมพันธ์
21 พฤศจิกายน 2556
‘เพซ’ จัดทริปสิงคโปร์ “A Walk Through MahaNakhon CUBE” เปิ ดประสบการณ์ ท่ สี ุดแห่ งไลฟ์สไตล์
ที่จะได้ พบใน มหานคร “คิวบ์ ” ไลฟ์สไตล์ รี เทล เซ็นเตอร์ เร็วๆ นี ้ ที่กรุงเทพฯ
•

ลิม้ รสอาหารชัน้ เลิศระดับตํานานของโลก ณ ร้ าน ‘ลัตเตอลิเย่ เดอ โจเอล โรบูชง’ ต้ นตํารับ

เชฟ โจเอล โรบูชง เจ้ าของมิชลินสตาร์ สูงสุดเป็ นประวัตกิ ารณ์ ถงึ 28 ดวง หนึ่งในร้ านอาหารชัน้ นําที่
จะเปิ ดบริการใน มหานคร ‘คิวบ์ ’
•
เยี่ยมชมโครงการที่พักอาศัยสุดหรู คุณภาพระดับซูเปอร์ ลักชัวรี่ ‘เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน เรสซิ
เดนเซส คาร์ นฮิลล์ สิงคโปร์ ’ แบรนด์ ดังระดับโลกด้ านที่พักอาศัย ซึ่งโครงการมหานครเลือกสรร
•
มหานคร ‘คิวบ์ ’ ไลฟ์สไตล์ รี เทล เซ็นเตอร์ ซึ่งรวบรวมร้ านอาหารชัน้ นําหลายแบรนด์ ดัง ซึ่ง
เป็ นที่ช่ ืนชอบของเหล่ าเซเลบระดับ A-List เตรียมเปิ ดบริการอย่ างเป็ นทางการ เดือนมีนาคม 2557
กรุงเทพ (21 พ.ย. 56) – วันนี ้ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) ผู้พฒ
ั นา
อสังหาริ มทรัพย์ระดับไฮเอนด์ของประเทศไทย จัดเอ็กซ์คลูซีฟทริป “A Walk Through MahaNakhon CUBE”
ณ ประเทศสิงคโปร์ สัมผัสสุดยอดประสบการณ์แห่งไลฟ์สไตล์ระดับอัลตร้ าลักชัวรี่ ที่จะพบได้ ใน “คิวบ์ ”
ไลฟ์สไตล์ รี เทล เซ็นเตอร์ ในโครงการมหานคร เร็ วๆ นี ้
ภายในทริ ปมีกิจกรรมสุดยอดมากมาย อาทิ การลิ ้มรสอาหารชันเลิ
้ ศสไตล์ฝรั่งเศส ณ ‘ลัตเตอลิเย่ เดอ โจเอล
โรบูชง’ (L’Atelier de Joël Robuchon) จากเชฟ โจเอล โรบูชง เจ้ าของมิชลินสตาร์ สงู สุด 28 ดวง เยี่ยมชม
โครงการที่พกั อาศัยสุดหรูคณ
ุ ภาพระดับซูเปอร์ ลกั ชัวรี่ ‘เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส คาร์ นฮิลล์
สิงคโปร์ ’ ร่วมพูดคุย ‘แนวคอนเซ็ปต์ โว้ กคลับ (Vogue Club)’ คลับชื่อก้ องโลกที่เหล่าคนมีส ไตล์หลงใหล
พร้ อมสัมผัสประสบการณ์เหนือระดับในการดูแลสุขภาพที่ ‘เวริทา เว็ลเนส’ (Verita Wellness)

โดยมี คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร พร้ อมด้ วย คุณคิพศาล เบ็ค ประธานเจ้ าหน้ าที่
ฝ่ ายการตลาด และคุณนฤมล จุฑาประทีป ผู้อํานวยการฝ่ ายประชาสัมพันธ์ บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์
คอร์ ปอเรชั่น ร่วมให้ การต้ อนรับและให้ รายละเอียดเกี่ยวกับ “คิวบ์” ไลฟ์สไตล์ รี เทล เซ็นเตอร์ ในโครงการมหา
นคร ช่องนนทรี ย์ ถนนนราธิวาสราชนคริ นทร์
คุณสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จํากัด
(มหาชน) กล่าวว่า “กิจกรรม ‘A Walk Through MahaNakhon CUBE’ ถือเป็ นโอกาสพิเศษในการเปิ ด
ประสบการณ์ระดับโลก เพื่อให้ สื่อมวลชนได้ สมั ผัสกิจกรรมที่สามารถสื่อถึงความเป็ นสุดยอดของโครงการ
‘มหานคร’ โดยกิจกรรมมุง่ เน้ นไปที่ไลฟ์สไตล์ที่จะเกิดในอาคาร มหานคร ‘คิวบ์’ อาคารรี เทล 7 ชัน้ ซึง่ เป็ นส่วน
หนึง่ ของโครงการมหานคร ที่พร้ อมเปิ ดตัวในเร็ววันนี ้ เนื่องจากแบรนด์ชนนํ
ั ้ าต่างๆ ที่จะเข้ ามาเป็ น
ผู้เช่าใน ‘คิวบ์’ นัน้ จะสะท้ อนถึงความเป็ นคุณภาพระดับสุด เช่นเดียวกับคอนเซ็ป ท์ของมหานคร”
“นอกจากนี ้ที่ คิวบ์ ไลฟ์สไตล์ รี เทล เซ็นเตอร์ ยังจะมีอีกปรากฏการณ์ครัง้ แรกของเมืองไทย คือ การต้ อนรับ
‘โว้ ก เลาจน์ ’ คลับชันนํ
้ าระดับโลกของบรรดาแฟชัน่ นิสต้ าและเทรนด์เซ็ตเตอร์ มาพบปะสังสรรค์ ลิ ้มรสอาหาร
และเครื่ องดื่มชันเยี
้ ่ยม ในบรรยากาศสุดชิคไม่ซํ ้าใคร ตามแบบฉบับของแบรนด์ที่มีอิทธิพลในการชี ้นําเทรนด์
แฟชัน่ โลกอย่างโว้ ก หนึง่ ในแบรนด์ชนนํ
ั ้ าที่จะเปิ ดบริการที่ ‘คิวบ์’ เร็ วๆ นี ้” คุณสรพจน์กล่าว
“คิวบ์ ไลฟ์สไตล์ รี เทล เซ็นเตอร์ ถูกเนรมิตรขึ ้นภายใต้ คอนเซ็ปต์ “Bangkok’s Best Dining Experience”
ซึง่ จะเป็ นศูนย์รวมร้ านอาหารแบรนด์ดงั และคลับชันนํ
้ าระดับโลก รวมทังไลฟ
้ ์ สไตล์ระดับไฮ-เอนด์ ที่จะมา
เปิ ดตัวในเมืองไทยเป็ นครัง้ แรก ในเดือนมีนาคม 2557 อาทิ ร้ านอาหารฝรั่งเศส ‘ลัตเตอลิเย่ เดอ โจเอล
โรบูชง’ (L’Atelier de Joël Robuchon) คลับชันนํ
้ าของเหล่าเซเลบระดับเอลิสต์ ‘โว้ ก เลาจน์ ’ (Vogue
Lounge) ‘ดีน แอนด์ เดลูก้า กูร์เม่ ต์ ฟู้ด ฮอลล์ ’ (Dean & Deluca Gourmet Food Hall) ซึง่ จะบริการ
อาหารและผลิตภัณฑ์กรู ์ เม่ต์ที่สรรหาจากทัว่ ทุกมุมโลก และศูนย์ดแู ลสุขภาพแบบองค์ รวม ‘เวริทา เว็ลเนส’
(Verita Wellness) รวมถึงร้ านอาหารชันเลิ
้ ศและไลฟ์สไตล์อื่นๆ หลากหลายแบรนด์ดงั ” คุณสรพจน์กล่าว

สําหรับทริ ปสิงคโปร์ ในครัง้ นี ้ได้ เปิ ดประสบการณ์ลิ ้มรสอาหารชันเลิ
้ ศ ณ ‘ลัตเตอลิเย่ เดอ โจเอล โรบูชง’
ร้ านอาหารสไตล์ฝรั่งเศสฟิ วชัน่ ที่โด่งดังไปทั่วโลก ปรุงขึ ้นอย่างพิถีพิถนั ด้ วยวัตถุดบิ ชันเลิ
้ ศ เพื่อให้ ได้ อาหารจาน
พิเศษรสชาติเยี่ยม ตกแต่งอย่างสวยงามราวกับศิลปะชันสู
้ ง เยี่ยมชม ‘เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส
คาร์ นฮิลล์ สิงคโปร์ ’ หนึง่ ในสุดยอดที่พกั อาศัยคุณภาพระดับไฮ-เอนด์ของโลก การันตีด้วยแบรนด์ เดอะ
ริทซ์-คาร์ ลตัน สัญลักษณ์ของคุณภาพระดับซูเปอร์ ลกั ชัวรี่ และความสมบูรณ์แบบระดับห้ าดาว ด้ วยมาตรฐาน
และการบริ การระดับเวิลด์คลาส รวมถึงทําเลที่ตงที
ั ้ ่ดีที่สดุ แบบไฮโปรไฟล์ โดยโครงการมหานครจะมี
เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ซึง่ จะเป็ นเดอะ ริทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส แห่งที่สองของ
เอเชียรองจากสิงคโปร์
“ในการนี ้ยังได้ ร่วมสัมผัสประสบการณ์โรดโชว์ของ ‘โครงการมหานคร- เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส
บางกอก’ ที่บมจ. เพซ ดีเวลลอปเมนท์ จะแนะนําและเปิ ดการขายที่ประเทศสิงคโปร์ นอกจากนี ้ยังได้ ผอ่ น
คลายและรับทราบข้ อมูลด้ านการดูแลสุขภาพระดับไฮ-เอนด์ที่ ‘เวริทา เว็ลเนส’ ศูนย์ดแู ลสุขภาพแบบองค์รวม
ด้ วยโปรแกรมที่เหมาะสมกับไลฟ์สไตล์และ ความต้ องการของแต่ละคน ซึง่ จะช่วยดูแลสุขภาพร่างกายและ
จิตใจให้ สมดุลโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ” คุณสรพจน์กล่าวสรุป
โครงการมหานคร อาคารที่สงู ที่สดุ ในกรุงเทพฯ ขนาด 77 ชัน้ (ความสูง 314 เมตร) แลนด์มาร์ คแห่งใหม่ของ
กรุงเทพฯ จะก่อสร้ างแล้ วเสร็ จในปี 2558 เป็ นโครงการอสังหาริมทรัพย์รูปแบบ mixed-use ประกอบด้ วยที่พกั
อาศัย แบรนด์ เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน จํานวน 200 ห้ อง ราคาขายตังแต่
้ 34 – 336 ล้ านบาท และบูตคิ โฮเต็ล
จํานวน 159 ห้ อง รวมถึง คิวบ์ ไลฟ์สไตล์ รีเทล เซ็นเตอร์
“เพซ ดีเวลลอปเมนท์ – ผู้นําด้ านการพัฒนาโครงการอสังหาริมทรัพย์คณ
ุ ภาพระดับไฮ-เอนด์”
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