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HYDE Heritage Thonglor ควารางวัล AWARD WINNER
สุดยอดโครงการที่พักอาศัย จากเวทีระดับโลก
International Property Awards 2020, England
HYDE Heritage Thonglor จัดงาน Award Winner’s Celebration Party ฉลองควารางวัล Award Winner
Residential High-Rise Development Thailand โครงการที่พักอาศัยแบบอาคารสูงที่ดีที่สุดของประเทศไทย จาก
งาน International Property Awards 2020 จากประเทศอังกฤษ โดยงานนี้ คุณอัญชลี เลิศสุวรรณรัชต Senior
Vice President บริษท
ั  แกรนด แอสเสท โฮเทลส แอนด พรอพเพอรตี้ จํากัด (มหาชน), คุณอะสึฮิสะ โอกุระ
Director บริษท
ั  ซูมิโตโม ฟอเรสทรี จํากัด, และ คุณณพงศ ปานทอง Director จากบริษท
ั  พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค
จํากัด (มหาชน) มารวมงานเฉลิมฉลองพรอมกับลูกคาระดับ VIP ของโครงการ
ภายในงานมีสัมภาษณพิเศษเกี่ยวกับแนวคิดการออกแบบโครงการจนไดรับรางวัลระดับโลก โดย คุณพฤฒิ โยทอง
ยศ กรรมการผูจัดการบริษท
ั I’ll Design Studio จํากัด และ คุณพลัช ไพนุพงศ กรรมการผูจัดการ บริษท
ั That’s
ITH Interior จํากัด พรอมกันนี้ยังมีการจัดแสดง Yu Kiroro จากประเทศญี่ปุน และการจัดแสดงรถ Tesla Model
X และ Tesla Model 3 ใหแขกในงานไดรวม Test Drive และปิดทายงานอยางประทับใจดวยมินิคอนเสิรตสุด

เอ็กคลูซีฟ จาก คุณตู ภพธร นักรองช่ อ
ื ดัง ที่มารองเพลงแบบเป็ นกันเองสุดๆ กับแขกคนพิเศษในงาน
โครงการ HYDE Heritage Thonglor เป็ นคอนโดระดับ Super Luxury สูง 45 ชัน
้  บนพ้ น
ื ที่ 2-2-18 ไร ติดถนน
ใหญบนสุขุมวิท หางจาก BTS ทองหลอเพียง 250 เมตร มีจํานวน 311 ยูนิต มูลคาโครงการรวมกวา 6,000 ลาน
บาท ไดรับแรงบันดาลใจจากสถาปั ตยกรรมที่มีความคลาสสิกผสมผสานความโมเดิรนในคอนเซ็ป Timeless
Elegance ที่ไมวากาลเวลาจะผานไปแคไหน ความงามและคุณคาของงานออกแบบยังคงงดงามอยูเสมอ โดยมีขนาด
หองพักอาศัยดังนี้
• 1 หองนอน 40 – 58.7 ตร.ม. จํานวน 187 ยูนิต
• 2 หองนอน 68.1 – 86.6 ตร.ม. จํานวน 103 ยูนิต
• 3 หองนอน 112 – 187 ตร.ม. จํานวน 17 ยูนิต
• Duplex Penthouse 235 – 325 ตร.ม. จํานวน 3 ยูนิต
• Penthouse 358 ตร.ม. จํานวน 1 ยูนิต
โครงการฯ เกิดจากการรวมทุนระหวาง 3 บริษท
ั ยักษใหญของไทยและญี่ปุน ไดแก Sumitomo Forestry บริษท
ั 
อสังหาฯ Top 5 จากประเทศญี่ปุน ที่มีประวัติความเป็ นมาในการดําเนินธุรกิจกวา 300 ปี  และมีบริษท
ั ในเครือกวา 2
74 บริษท
ั  ใน 16 ประเทศทว
ั ่ โลก นอกจากนี้ยังเป็ นบริษท
ั พัฒนาอสังหาริมทรัพย Top5 ในประเทศออสเตรเลีย และ
Top10 ในประเทศสหรัฐอเมริกา, บริษท
ั แกรนดแอสเสท โฮเทลส แอนด พรอพเพอรตี้ จํากัด(มหาชน) ที่มีความโดด
เดนในธุรกิจโรงแรม เชน Hyatt Regency, Royal Orchid Sheraton, The Westin Grande Sukhumvit ,
Sheraton Hua Hin and Pranburi และบริษท
ั  พร็อพเพอรตี้ เพอรเฟค จํากัด (มหาชน) ผูนําดานธุรกิจ
อสังหาริมทรัพยทงั ้ บานเดี่ยว และคอนโดมิเนียม มากวา 30 ปี  สําหรับการกอสรางนัน
้  ดําเนินการโดย บริษท
ั 
สี่พระยากอสราง จํากัด ปั จจุบันความคืบหน าการกอสรางโดยรวม 30% และคาดวาจะแลวเสร็จตามกําหนดในปี 2
565 จากการผนึกกําลังรวมกันของสุดยอดมืออาชีพจากบริษท
ั ชน
ั ้ นําทัง้ ในประเทศและตางประเทศ จึงไมแปลกใจ
เลยวาทําไม โครงการ HYDE Heritage Thonglor ถึงไดรางวัล Award Winner Residential High-Rise
Development Thailand โครงการที่พักอาศัยแบบอาคารสูงที่ดีที่สุดของประเทศไทย จากงาน International
Property Awards 2020 ประเทศอังกฤษ
HYDE Heritage Thonglor พรอมใหคุณไดสัมผัสประสบการณสุดพิเศษ ดวยการใสใจทุกรายละเอียดดวยการ
ออกแบบที่ลงตัว ไมวาจะเป็ นเรื่องการจัดวาง Layout, การเลือกใชวัสดุอุปกรณตาง ๆ ระดับ Hi-End, การใชกระจก
เต็มบานที่ทําใหหองดูโลงโปรง นอกจากนี้ยังมาพรอมกับสิ่งอํานวยความสะดวกครบครันเกือบ 2,000 ตารางเมตร
รวม 8 ชัน
้  28 ฟั งกชน
ั ่ อาทิเชน สระวายน้ํ าวิว 360 องศา, หองโยคะ, หองชมภาพยนตร, โซนสําหรับเด็ก, หองจิบ
นํ้ าชา, หองสปา, แกรนดลอบบี,้ Glass House, Co-Working Space, Golf Simulator, พื้นที่จอดรถ 100% พรอม
ระบบจอดรถอัตโนมัติ และ EV Charger เป็ นตน

รวมฉลองรางวัล กับขอเสนอสุดพิเศษ !! กับโปรโมชน
ั ่ One Price สําหรับยูนิตพิเศษ เพียง 9.59 ลานบาท นอกจาก
นี้ ยังมีโปรโมชน
ั ่ Buy Now Get Tesla เมื่อซ้ อ
ื หองพักขนาด 3 หองนอนข้ น
ึ ไป แถมฟรี! รถยนต Tesla Model 3
สามารถรับขอเสนอสุดพิเศษไดแลววันนี้จนถึงวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เทานัน
้
สนใจสอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่065 146 5959 หรือ www.hydeheritage.com
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