ขข่าวประชาสสัมพสันธธ
คสันทรรรี่ กรรปรุ๊ ดรเวลลอปเมนทธ จสับมมือเครมือโรงแรม คาเพลลา เปปิดตสัวโรงแรมหรร
ภายในอาณาจสักร “เจจ้าพระยา เอสเตท” แลนดธมารธครปิมนนนาแหข่งใหมข่ของกรรงเทพฯ
กรรงเทพฯ – 8 มรนาคม 2560; นายเบน เตชะออุบล ประธานเจจ้าหนจ้าททที่บรริหาร บรริษษัท คษันทรทที่ กรอุรุ๊ป ดทเวลลอปเมนทท์ จจากษัด (มหาชน)
พรจ้อมดจ้วย มร.นริโคลษัส เออ็ม เคลยท์ตษัน ประธานเจจ้าหนจ้าททที่บรริหารเครรือโรงแรมคาเพลลา ประจจาภภูมริภาคเอเชทย รร่วมแถลง ความครืบหนจ้า
ในการนจาแบรนดท์ “คาเพลลา” ซซที่งไดจ้รษับการยอมรษับวร่าเปอ็นหนซที่งในแบรนดท์โรงแรมททที่หรภูททที่สอุดของโลกมาเปริดใหจ้บรริการในประเทศไทย
พรจ้อมกษันนทนี้ ตษัวแทนระดษับสภูงจากทษันี้งสองฝร่า ยไดจ้เปอ็นสษักขทพยานในพริธทสรินี้นสอุดงานโครงสรจ้าง (Topping-off ceremony) ในวษันททที่ 8
มทนาคม 2560 รร่วมกษัน โดยโรงแรมคาเพลลา กรอุงเทพ มทกจาหนดเปริดใหจ้บรริการในชร่วงกลางปท 2561
โรงแรมคาเพลลา กรอุงเทพ หนซที่งในไฮไลทท์ข องโครงการมริกซท์ยภูส หรภูททที่ประกอบไปดจ้ว ยททที่อ ยภูร่อาศษัยและโรงแรมระดษับเวริล ดท์คลาส
“เจจ้าพระยา เอสเตท” ตษันี้งอยภูร่บนเนรืนี้อททที่โครงการขนาด 35-2-68 ไรร่ บรริเวณรริมฝษัที่งตะวษันออกของแมร่นจนี้าเจจ้าพระยา เปอ็นแบรนดท์โรงแรมไดจ้
รษับการยอมรษับจากนษักเดรินทางทษัที่วโลกในฐานะหนซที่งในแบรนดท์ททที่ดทททที่สอุด ททที่นจาเสนอบรริการและสริที่งอจานวยความสะดวกททที่ใหจ้ความเปอ็น
สร่วนตษัวในแบบเออ็กซท์คลภูซทฟ อทกทษันี้งมทการออกแบบตกแตร่งททที่สวยงาม ไปจนถซงประสบการณท์การพษักผร่อนททที่นร่าประทษับใจ โดยทจาเลททที่ตษันี้ง
ของโรงแรมในเครรือคาเพลลาจะเนจ้นทจาเลททที่สะดวกสบาย ซซที่งในปษัจจอุบษันเปริดใหจ้บรริการในหลายเมรืองใหญร่ทษัที่วโลกแลจ้ว ไดจ้แกร่ สริงคโปรท์
เยอรมนท แมอ็กซริโก แครริบเบทยน และนริวซทแลนดท์
มร.นริโคลษัส เออ็ม เคลยท์ตษัน ประธานเจจ้าหนจ้าททที่บรริหารเครรือโรงแรมคาเพลลา ประจจาภภูมริภาคเอเชทย กลร่าววร่า “เรามทความยรินดทททที่จะแจจ้ง
ใหจ้ทราบวร่า โรงแรมคาเพลลา กรอุงเทพ แหร่งนทนี้ ครือ 1 ใน 3 โรงแรมใหมร่ในเอเชทยททที่จะเปริดใหจ้บรริการในชร่วง 15 เดรือนนทนี้ เรริที่มจากโรงแรม
คาเพลลา เซทยงไฮจ้ททที่ จะเปริดใหจ้บรริการในชร่วงกลางปท (พ.ศ.2560) ตร่อดจ้วยโรงแรมคาเพลลา อภูบอุด ในชร่วงปลายปท (พ.ศ.2560) และปริด
ทจ้ายดจ้วยโรงแรมคาเพลลา กรอุงเทพ ททที่จะเปริดใหจ้บรริการในชร่วงกลางปทหนจ้า (พ.ศ.2561) โดยการออกแบบโรงแรมคาเพลลา กรอุงเทพ
นษันี้น เรามทความตษันี้งใจททที่จะสะทจ้อนเสนร่หท์ของทจา เลรริมแมร่นจนี้า เจจ้าพระยา ซซที่งเปอ็นสายนจนี้า ประวษัตริศาสตรท์ททที่สจา คษัญของกรอุงเทพมหานคร
ผสานไปกษับสไตลท์ททที่โดดเดร่น และบรริการระดษับโลกททที่ตอบโจทยท์ความตจ้องการของลภูกคจ้ากลอุร่มเปจ้าหมายของเรา"
โรงแรมคาเพลลาแหร่งแรกของไทยแหร่งนทนี้จะประกอบไปดจ้วยหจ้องสวทททษันี้งหมด จจานวน 101 หจ้อง รวมทษันี้งวริลลร่ารริมนจนี้าททที่มาพรจ้อมกษับวริว
แมร่นจนี้าเจจ้าพระยาททที่สวยงาม สริที่งอจานวยความสะดวกททที่สจาคษัญของโรงแรมประกอบไปดจ้วย บารท์ รจ้านอาหาร 2 แหร่ง หจ้องบอลรภูมรริมนจนี้า
และหจ้องสจาหรษับจษัดเลทนี้ยงพริเศษ
“เราเจาะจงเลรือกเครรือโรงแรมคาเพลลาใหจ้เขจ้ามาเปอ็นสร่วนหนซที่งของโครงการเจจ้าพระยาเอสเตท เพราะตจ้องการททที่จะยกระดษั บ
มาตรฐานของความเหนรือระดษับไปอทกขษันี้น ซซที่งการททที่เรามทแบรนดท์โรงแรมชษันี้นนจาของโลกถซง 2 แบรนดท์รวมอยภูร่ภายในโครงการเดทยว ผม
คริดวร่านทที่เปอ็นพษันธมริตรททที่ดทททที่สอุดและคงจะไมร่มทใครปฏริเสธในเรรืที่องนทนี้ ” นายเบน เตชะออุบล ประธานเจจ้าหนจ้าททที่บรริหาร บรริษษัท คษันทรทที่ กรอุรุ๊ป ดท
เวลลอปเมนทท์ จจากษัด (มหาชน) กลร่าว
โครงการ “เจจ้าพระยา เอสเตท” เปอ็นโครงการภายใตจ้การพษัฒนาของคษันทรทที่ กรอุรุ๊ป ดทเวลลอปเมนทท์ททที่มทขนาดใหญร่ททที่สอุดในปษัจจอุบษัน รวม
มภูล คร่า โครงการ 32,000 ลจ้า นบาท (918 ลจ้านดอลลารท์ส หรษัฐ ) โดยโรงแรมคาเพลลา กรอุง เทพ ตษันี้ง อยภูร่ใกลจ้กษับโรงแรมโฟรท์ซทซษัที่นสท์
กรอุงเทพ และโฟรท์ซทซษัที่นสท์ ไพรเวท เรสซริเดจ้นซท์ กรอุงเทพ ณ แมร่นจนี้าเจจ้าพระยา แตร่ละโครงการจะเปอ็นสร่วนสจาคษัญในการเนรมริตแลนดท์มารท์ค
แหร่งใหมร่ททที่มคท วามโดดเดร่น ซซที่งมทพรืนี้นททที่รริมนจนี้าททที่ยาวททที่สอุดในกรอุงเทพฯ
สจาหรษับขจ้อมภูลเพริที่มเตริม สามารถดภูไดจ้ททที่ chaophrayaestate.com.
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เกรรี่ยวกสับเจจ้าพระยา เอสเตท
โครงการเจจ้าพระยา เอสเตท ตษันี้งอยภูร่บนพรืนี้นททที่ 35-2-68 ไรร่ บรริเวณรริมฝษัที่งแมร่นจนี้าเจจ้าพระยา มทพรืนี้นททที่ตริดรริมแมร่นจนี้ายาว 350 เมตร ซซที่งถรือเปอ็นพรืนี้นททที่รริมนจนี้าททที่ใหญร่ททที่สอุดแหร่งหนซที่งของ
กรอุงเทพฯ มภูลคร่าโครงการกวร่า 32,000 ลจ้านบาท ภายในพรืนี้นททที่มทโครงการททที่อยภูร่อาศษัยและโรงแรมหรภูระดษับเวริลดท์คลาสรวม 3 แหร่ง ประกอบดจ้วย โรงแรมโฟรท์ซทซษัที่นสท์ กรอุงเทพ
โฟรท์ซทซษัที่นสท์ ไพรเวท เรสซริเดจ้นซท์ กรอุงเทพ ณ แมร่นจนี้าเจจ้าพระยา และโรงแรมคาเพลลร่า กรอุงเทพ เรริที่มดจาเนรินการกร่อสรจ้างตษันี้งแตร่ชร่วงไตรมาสททที่ 3 ปท 2557 คาดวร่าจะแลจ้วเสรอ็จใน
ชร่วงไตรมาส 4 ปท 2561 ภาพรวมของโครงการออกแบบโดยฮามริลตษันสท์ อรินเตอรท์เนชษัที่นแนล โดยมทบรริษษัท เทวนษันทท์ สถาปนริก จจา กษัด รษับผริดชอบการออกแบบดจ้าน
สถาปษัตยกรรม และบาโมร่ อริงคท์ ดภูแลดจ้านการออกแบบภายใน รร่วมกษับ บรริษษัท พท ไอ เอ อรินททเรทย จจา กษัด ในขณะททที่ บรริษษัท พท แลนดท์สเคป จจา กษัด รษับผริดชอบดจ้านการ
ออกแบบภภูมริสถาปษัตยท์ ดภูรายละเอทยดเกทที่ยวกษับโครงการเจจ้าพระยา เอสเตทเพริที่มเตริมไดจ้ททที่ www.chaophrayaestate.com
เกรรี่ยวกสับคสันทรรรี่ กรรรุ๊ป ดรเวลลอปเมนทธ
บรริษษัท คษันทรทที่ กรอุรุ๊ป ดทเวลลอปเมนทท์ จจากษัด (มหาชน) (CGD) เปอ็นบรริษษัทในเครรือคษันทรท กรอุรุ๊ป ดจาเนรินธอุรกริจดจ้านอสษังหารริมทรษัพยท์และการลงทอุนทษันี้งในและตร่างประเทศ มท
ความสามารถในการเพริที่มมภูลคร่าทางธอุรกริจจากเครรือขร่ายพษันธมริตรททที่แขอ็งแกรร่ง ดจ้วยความมอุร่งมษัที่นพษัฒนาธอุรกริจอสษังหารริมทรษัพยท์และการลงทอุนททที่แตกตร่าง บรริษษัทสามารถ
สรจ้างสรรคท์โครงการระดษับเวริลดท์คลาส อาทริ ประกอบดจ้วย โรงแรมโฟรท์ซทซษัที่นสท์ กรอุงเทพ โฟรท์ซทซษัที่นสท์ ไพรเวท เรสซริเดจ้นซท์ กรอุงเทพ ณ แมร่นจนี้าเจจ้าพระยา และโรงแรมคาเพลลร่า
กรอุงเทพ ดภูขจ้อมภูลเพริที่มเตริมเกทที่ยวกษับคษันทรทที่ กรอุรุ๊ป ดทเวลลอปเมนทท์ ไดจ้ททที่ www.cgd.co.th
เกรรี่ยวกสับกลรข่มโรงแรมคาเพลลา
กลอุร่มโรงแรมคาเพลลา มทสจานษักงานใหญร่อยภูร่ททที่เมรืองแอตแลนตจ้า รษัฐจอรท์เจทย ประเทศสหรษัฐอเมรริกา มทสจานษักงานสาขาอยภูร่ทษันี้งในภภูมริภาคเอเชทยและยอุโรป ใหจ้บรริการดจ้านการ
จษัดการธอุรกริจททที่เกทที่ยวกษับโรมแรม-รทสอรท์ททษัที่วโลก หนซที่งในนษันี้นครือเครรือโรงแรม-รทสอรท์ท “คาเพลลา” ประกอบดจ้วยโรงแรม-รทสอรท์ทหรภูททที่เจาะกลอุร่มนษักทร่องเททที่ยวระดษับไฮเอนดท์
ดจ้วยบรริการสอุดเออ็กซท์คลภูซทฟ โดยโรงแรม-รทสอรท์ทภายใตจ้แบรนดท์คาเพลลานษันี้นเปริดใหจ้บรริการในหลายเมรืองใหญร่ทษัที่วโลก อาทริ ดอุสเซลดอรท์ฟ , สริงคโปรท์, อริกซท์ตาปา, เซนตท์ลภูเซทย
และนริวซทแลนดท์ อทกทษันี้งยษังมทแผนททที่จะขยายตลาดไปสภูร่เมรืองออรท์แลนโด, กรอุงเทพมหานคร, โทโดส ซานโตส, เซทยงไฮจ้ และบาหลท อทกดจ้วย

