“แกรนด ยูนิตี ้” พาชม “เดอะ ไพรเวท เรสซิเดนซ
ราชดําริ” (The Private Residence Rajdamri)
คอนโดมิเนี ยมพรอมอยูสุดเอ็กซคลูซีฟ 25 ยูนิตสุด
ทาย ใจกลางกรุงเทพฯ ในราคาเริ่มตน 13 ลานบาท

โดดเดนดวยที่ดิน Freehold ไมกี่ผืนสุดทาย บนถนนสารสิน ทามกลางบรรยากาศของเมืองแตใหความเป็ นสวนตัว
สูงและมีพ้ น
ื ที่ใชสอยที่กวางขวาง ใหความรูสึกเหมือนอยูบาน มาพรอมแนวคิด “A freehold luxury residence on
Sarasin Soi 2, truly ultimate home for city living” ในราคาเริ่มตน 13 ลานบาท เฉลี่ย 185,000 บาท ตอ ตร.
ม. พรอมเปิ ดใหชมหองตัวอยางแลววันนี้
กรุงเทพฯ – บายวันนี้ (6 กันยายน 2562) บริษท
ั  แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด หรือ GRAND UNITY –
SIMPLY MAKES SENSE. จัดงาน Welcome Home เปิ ดบานพาชมโครงการ “เดอะ ไพรเวท เรสซิเดนซ ราช
ดําริ” (The Private Residence Rajdamri) โดยมี นายปัฐวิน วงศเสถียร ผูอํานวยการอาวุโส สายงานการตลาด
และการขาย บริษท
ั  แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท จํากัด ใหการตอนรับ พรอมแนะนํ าโครงการ และพาชมหองตัว
อยาง ณ สํานักงานขายโครงการฯ ถนนสารสิน กรุงเทพฯ

นายปัฐวิน วงศเสถียร ผูอํานวยการอาวุโส สายงานการตลาดและการขาย บริษท
ั  แกรนด ยูนิตี้ ดิเวลล็อปเมนท
จํากัด¬ กลาววา โครงการ “เดอะ ไพรเวท เรสซิเดนซ ราชดําริ” (The Private Residence Rajdamri) เป็ นลักซชัวรี
คอนโดมิเนียมพรอมอยู ใจกลางกรุงเทพฯ สุดเอ็กซคลูซีฟเพียง 25 ยูนิตสุดทาย โดดเดนดวยที่ดิน Freehold ทําเล
สุดพรีเมียม บนถนนสารสิน ทามกลางบรรยากาศของเมือง แตใหความเป็ นสวนตัวสูง และมีพ้ น
ื ที่ใชสอยที่กวาง
ขวาง ภายใตแนวคิด “A freehold luxury residence on Sarasin Soi 2, truly ultimate home for city living”
คอนโดมิเนียมที่ใหความรูสึกเหมือนอยูบานใจกลางเมือง
“เดอะ ไพรเวท เรสซิเดนซ ราชดําริ (The Private Residence Rajdamri) ตัง้ อยูบนทําเล Freehold บนถนนสารสิ
น ซ่ งึ ถือวาในปัจจุบันมีเพียงไมกี่แปลงบนถนนเสนนี้ โดยตัวโครงการฯ จะใกลชิดกับความรมรื่นของสวนลุมพินี
เพียง 150 เมตร รวมถึงใกลรถไฟฟา BTS สถานีราชดําริ เพียง 500 เมตร และ MRT สถานีสีลม เพียง 800 เมตร
นอกจากจะใกลสถานีรถไฟฟ าแลว การเดินทางดวยรถยนตก็สะดวกสบายไมแพกัน เพราะถนนสารสินก็สามารถวิ่ง
ไปเชื่อมตอกับถนนสายสําคัญๆ ไดหลายเสนทางไมวาจะเป็ น ถนนราชดําริ ถนนวิทยุ หรือลัดเลาะไปออกซอยหลัง
สวน หรือซอยตนสนก็ไดเชนกัน นอกจากนี้ยังใกลกับทางพิเศษ
เฉลิมมหานครอีกดวย จึงทําใหสะดวกสบายในทุกการเดินทางอยางแทจริง
ตัวทําเลของโครงการยังแวดลอมดวยสถานที่สําคัญ ทัง้  หางสรรพสินคา โรงพยาบาล สถานทูต สถานศึกษา และ
สถานที่อํานวยความสะดวกตางๆ เชน ศูนยการคาเซ็นทรัล เอ็มบาสซี, โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ และสวนลุมพินี
นอกจากนัน
้ ในอนาคตอันใกล พื้นที่ละแวกใกลโครงการฯ จะมี Big Project อยาง One Bangkok เกิดข้ น
ึ  ซึ่งจะ
ชวยเพิ่มมูลคาและสงผลดีตอตัวโครงการฯ แนนอน”
ทัง้ นี้ ยังมีสิ่งอํานวยความสะดวกที่ออกแบบมาเพื่อตอบโจทยทุกไลฟ สไตลของการใชชีวิต ไมวาจะเป็ น
SWIMMING POOL สระวายน้ํ าบนชน
ั ้ ดาดฟ าที่สามารถมองเห็นทงั ้ วิวเมืองกรุงเทพมหานครและวิวสวนลุมพินี
OUTDOOR RECREATION AREA พื้นที่อเนกประสงคชน
ั ้ บนสําหรับทํากิจกรรมตางๆ หรือพักผอนหยอนใจไดเป็ น
อยางดี FITNESS & STEAM ROOM หองออกกําลังกายสําหรับคนรักสุขภาพ ROOFTOP ORGANIC GARDEN
สวนผักออรแกนิคบนชัน
้ ดาดฟา และ BICYCLE PARKING SPACE พื้นที่สําหรับจอดรถจักรยาน เพื่อเอาใจเหลานัก
ปั ่ น นอกจากนี้ ยังมีพ้ น
ื ที่จอดรถถึง 100% ทําใหจอดรถไดอยางสะดวกสบายมากข้ น
ึ  รวมถึงมีกลองวงจรปิด CCTV
และเจาหน าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชัว
่ โมงอีกดวย
โครงการ เดอะ ไพรเวท เรสซิเดนซ ราชดําริ เป็ นคอนโดมิเนียมโลวไรซ สูง 8 ชัน
้  1 อาคาร จํานวน 54 ยูนิต มูลคา
โครงการ 590 ลานบาท รวมพ้ น
ื ที่โครงการทงั ้ สน
ิ้  1-0-4 ไร ประกอบดวยหองชุดขนาดตางๆ ไดแก หอง 1 หองนอน
1 หองน้ํ า ขนาด 70 – 88 ตร.ม. 2 หองนอน 2 หองน้ํ า ขนาด 126 – 163 ตร.ม. และหอง 4 หองนอน 5 หองน้ํ า
ขนาด 245 ตร.ม. โดยเริ่มตนที่ 13 ลานบาท
สําหรับผูสนใจโครงการ “เดอะ ไพรเวท เรสซิเดนซ ราชดําริ” (The Private Residence Rajdamri) สามารถเยี่ยม
ชมหองตัวอยางไดแลววันนี้ ณ สํานักงานขายโครงการ เดอะ ไพรเวท เรสซิเดนซ ราชดําริ สอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมไดที่ ตัวแทนขาย บริษท
ั CONNEXTION โทร. 02 643 7629, 098 246 5920 หรือ
www.theprivateresidencerajdamri.com

