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เดอะ ริทซ์ -คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก เปิ ดให้ ลูกบ้ านเข้ าพักในเดือนมิถุนายนนี ้

22 พฤษภาคม 2560 (กรุ งเทพฯ) - บริ ษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ป อเรชั่น จากัด (มหาชน) จัดงานตัดริบบิ ้น
เฉลิมฉลองการเปิ ดอย่างเป็ นทางการของ เดอะ ริ ทซ์ -คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก ณ โครงการมหานคร โดยมี
สรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หารของเพซ พร้ อมด้ วย จอห์น เฮินส์ รองประธานฝ่ ายปฏิบัติการกลุ่ม
ธุรกิจที่พกั อาศัย และอลิเชีย เคอนิค ผู้อานวยการอาวุโส ฝ่ ายปฏิบัติการกลุม่ ธุรกิจที่พกั อาศัยต่างประเทศ ร่วมตัด
ริบบิ ้นเปิ ดงาน โดยจะเปิ ดให้ ลกู บ้ านเข้ าพักในเดือนมิถนุ ายนนี ้
เดอะ ริ ทซ์ -คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก เป็ นโครงการที่พักอาศัย ในโครงการมหานคร ประกอบด้ วยห้ องพัก
จานวน 209 เรสซิเดนเซส พร้ อมพืน้ ที่ใช้ สอยอันกว้ างขวางและเพดานอันสูงโปร่ง ที่มาในดีไซน์อนั เป็ นเอกลักษณ์
ด้ วยสกายบ๊ อกซ์ (skybox) ที่สามารถมองเห็นวิวรอบเมือง 270 องศา เปิ ดขายในรูปแบบกรรมสิทธิ์ฟรี โฟลด์ เปิ ด
ให้ บ ริ ก ารพร้ อมเข้ าอยู่แล้ ววัน นี ้ สนใจสอบถามข้ อมูลเพิ่ มเติม โทร. 02-234-1414 หรื อเยี ย มชมได้ ที่ www.rcrbangkok.com
บุคคลในภาพ: (จากซ้ ายไปขวา) มร. คริ สเตียโน่ รี นัลดี ผู้จดั การทัว่ ไป เดอะ บางกอก เอดิชนั่ มิสอลิเชีย เคอนิค ผู้อานวยการ
อาวุโส ฝ่ ายปฏิบตั ิการกลุ่มธุรกิจที่พักอาศัยต่างประเทศ เดอะ ริทซ์-คาร์ ลตัน โฮเทล คอมปะนี มร. จอห์ น เฮินส์ รองประธานฝ่ าย
ปฏิบตั ิการกลุม่ ธุรกิจที่พกั อาศัย เดอะ ริทซ์-คาร์ ลตัน โฮเทล คอมปะนี นายสรพจน์ เตชะไกรศรี ประธานเจ้ าหน้ าที่บริ หาร บริษัท
เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชั่น จากัด (มหาชน) น.ส. นฑา กิตติอักษร ประธานเจ้ าหน้ าที่สายการเงิน บริ ษัท เพซ ดีเวลลอป
เมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน) มร. โรเบิร์ต เซ็กซ์ ตัน ผู้จดั การทัว่ ไป เดอะ ริทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอกและ มร. ยาน
ไมเคิล สโวโบด้ า หัวหน้ างานฝ่ ายงานบริการ บริษัท เพซ ดีเวลลอปเมนท์ คอร์ ปอเรชัน่ จากัด (มหาชน)

#############
เดอะ ริทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก เป็ นส่วนหนึง่ ของอาคารชุด มหานคร ซึง่ ได้ รับการพัฒนาและทาการตลาดโดยผู้พฒ
ั นาโครงการ (บริษัท เพซ
โปรเจ็ค วัน จากัด และ/หรื อ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทู จากัด และ/หรื อ บริษัท เพซ โปรเจ็ค ทรี จากัด) มิใช่โดยบริษัท เดอะ ริทซ์-คาร์ ลตัน โฮเทล คอมปะนี
หรื อบริ ษัทในเครื อ (ริ ทซ์ -คาร์ ลตัน) ริ ทซ์-คาร์ ลตันมิได้ ยืนยันความถูกต้ องของข้ อความหรื อการรับรองใด ๆ ในที่นี ้ และมิได้ เป็ นส่วนหนึ่งของตัวแทนขาย
นายหน้ า ผู้จดั หาลูกค้ าสาหรับผู้พฒ
ั นาโครงการเพื่อการขายเดอะ ริทซ์-คาร์ ลตัน เรสซิเดนเซส บางกอก
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