ข่าวประชาสัมพันธ์
(10 สิงหาคม 2559)
ออริจนิ ้ เปิ ดศึกตลาดคอนโดฯ ส่ งโครงการระดับพรีเมี่ยม
ไนท์ บริดจ์ ดูเพล็กซ์ ติวานนท์ ห้ องชุดแบบดูเพล็กซ์ 2 ชัน้ เกาะแนวรถไฟฟ้ าสายสีม่วง
มูลค่ าโครงการกว่ า 1,200 ล้ านบาท
บริ ษัท ออริ จิ้น พร็ อพเพอร์ ตี้ จำกัด (มหำชน) หรื อ ORI เตรี ยมตอบโจทย์และควำมต้องกำรของลูกค้ำทีม่ องหำ
คอนโดมิ เนียมรู ปแบบใหม่เกำะแนวรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง ล่ำสุด เปิ ดตัวโครงกำรใหม่ ย่ำนติ วำนนท์ ภำยใต้แบรนด์
KnightsBridge (ไนท์บริ ดจ์ ) คือ โครงกำร ไนท์บริ ดจ์ ดูเพล็กซ์ ติ วำนนท์ (KnightsBridge Duplex Tiwanon) มูลค่ำ
โครงกำรกว่ำ 1,200 ล้ำนบำท รำคำเริ่ มต้นเพียง 2.2 ล้ำนบำท ชูจดุ ขำยเน้นห้องดูเพล็กซ์ 2 ชัน้ กว่ำครึ่ งของทัง้ หมด
เพิ่มพืน้ ทีช่ ีวิตมำกกว่ำด้วยกำรขยำยควำมสูงของห้องเป็ น 4.2 เมตร ติ ดรถไฟฟ้ำสำยสีม่วง สถำนีกระทรวงสำธำรณสุข
เพียง 70 เมตร พร้อมวิ วธรรมชำติ จำกกระทรวงสำธำรณะสุขกว่ำ 1,000 ไร่ เน้นควำมแตกต่ำงทัง้ คุณภำพสังคม
คุณภำพกำรก่อสร้ำง และงำนดีไซน์ หวังตอบโจทย์สำหรับคนรุ่นใหม่ทีช่ อบควำมหรู หรำ แต่รำคำไม่แพง
คุณพีระพงศ์ จรูญเอก ประธานเจ้ าหน้ าที่บริหาร บริษัท ออริจนิ ้ พร็อพเพอร์ ตี ้ จากัด (มหาชน) ภายใต้ ช่ ือ
หลักทรัพย์ “ORI” เปิ ดเผยว่า จากเทรนด์การพัฒนาคอนโดมิเนียมที่นบั วันยิ่งมีพื ้นที่ใช้ สอยเล็กลง เนื่องจากราคาที่ดิน
และต้ นทุนการพัฒนาโครงการที่เพิ่มสูงขึ ้น และความสามารถในการซื ้อของผู้บริโภคเพิ่มขึ ้นไม่ทนั กับราคาขาย ขณะที่มี
ผลวิจยั ที่ชี ้ชัดว่าคนรุ่นใหม่หรื อครอบครัวสมัยใหม่ที่อยูอ่ าศัยกัน 2 คน นิยมเลือกซื ้อคอนโดมิเนียมมากที่สดุ ซึง่ ออริ จิ ้น
เห็นความสาคัญและความต้ องการของลูกค้ าในปั จจุบนั จึงได้ มีการพัฒนาคอนโดมิเนียมให้ สามารถตอบโจทย์และไลฟ์
สไตล์ได้ อย่างลงตัวที่สดุ ล่าสุด เตรี ยมเปิ ดตัวโครงการใหม่ ภายใต้ แบรนด์ KnightsBridge (ไนท์บริดจ์) คือ โครงการ
ไนท์บริดจ์ ดูเพล็กซ์ ติวานนท์ (KnightsBridge Duplex Tiwanon) มูลค่าโครงการ 1,200 ล้ านบาท ซึง่ เป็ นอีกหนึง่
โครงการระดับพรี เมี่ยม ของบริษัทฯ ไฮไลท์ของโครงการนี ้ คือ การพัฒนาโครงการคอนโดมิเนียมที่เน้ นห้ องในรูปแบบ
ดูเพล็กซ์ที่เพิ่มพื ้นที่การอยูอ่ าศัยให้ มากกว่า โดยมีจานวนมากกว่าครึ่งของจานวนยูนิตทังหมด
้
สาหรับ โครงการ ไนท์บริดจ์ ดูเพล็กซ์ ติวานนท์ คอนโด High Rise 25 ชัน้ ที่ตงโครงการอยู
ั้
บ่ นถนนติวานนท์ ระหว่าง
ซอยติวานนท์ 8 และซอยติวานนท์ 10 ห่างรถไฟฟ้าสถานีกระทรวงสาธารณสุขประมาณ 70 ม. แบบห้ องมีแบบ 1
Bedroom, 2 Bedroom และแบบ Duplex ขนาด 25.90 – 58 ตรม. ราคาเริ่มต้ น 2.2 ล้ านบาท เป็ นคอนโดมิเนียมแบบ
Affordable Premium Condo ที่เน้ นจุดขายในการเพิ่มพื ้นที่ชีวิตที่มากกว่าด้ วยการขยายความสูงของห้ องเป็ น 4.2
เมตร ทาให้ ลกู ค้ าเหมือนอยู่ Penthouse และจุดเด่นในเรื่ องแบบของห้ องที่เน้ น ดูเพล็กซ์ (Duplex) 2 ชัน้ มากกว่าครึ่ง
ของจานวนยูนิตทังหมด
้
373 ยูนิต ซึง่ เป็ นจุดขายที่มีความแตกต่างอย่างชัดเจน

โครงการตังอยู
้ บ่ นถนนติวานนท์ ห่างจากรถไฟฟ้าสายสีมว่ ง สถานีกระทรวงสาธารณสุข ประมาณ 70 ม. ซึง่ รถไฟฟ้ามี
แผนเปิ ดให้ บริการในเดือนสิงหาคมนี ้ จะทาให้ การเดินทางเข้ าเมืองสะดวกขึ ้น นอกจากนี ้บริเวณที่ตงโครงการมี
ั้
เส้ นทาง
เชื่อมต่อกับถนนใหญ่หลายสาย ได้ แก่ ถนนรัตนาธิเบศร์ ถนนงามวงศ์วาน และสามารถหลีกเลี่ยงเส้ นทางรถติดบริเวณ
แยกแครายได้ หลายทางด้ วยกัน นอกจากนันยั
้ งมีการทางด่วนผ่านกระทรวงสาธารณสุข ไปรัชดาโดยผ่านการทรวง
สาธารณสุขเข้ ากรุงเทพนนท์ ไปรัตนาธิเบศร์ หรื อ สนามบินน ้า โดยใช้ เส้ นทางเลี่ยงเมืองนนท์ และไปยังราชพฤกษ์ โดย
ใช้ เส้ นทางสะพานพระราม 5 เรี ยกว่ามีความสะดวกสบายในการเดินทางหลายเส้ นทาง อีกทังเป็
้ นที่ตงของศู
ั้
นย์การค้ า
หลายแห่ง อาทิ เซ็นทรัลรัตนาธิเบศร์ เอสพลานาดรัตนาธิเบศร์ บิก๊ ซี เดอะมอลล์งามวงศ์วาน เป็ นต้ น
“สาหรับผู้ที่กาลังมองหาคอนโดมิเนียมระดับPremium ย่านนนทบุรี ติดสถานีรถไฟฟ้า กระทรวงสาธารณสุข มองหา
ความแตกต่างทังในแง่
้
คณ
ุ ภาพสังคม รวมถึงคุณภาพของงานก่อสร้ าง การตกแต่งและงานดีไซน์ คุณสามารถพบได้ ที่
โครงการ ไนท์บริดจ์ ดูเพล็กซ์ ติวานนท์ ซึง่ ออริจิ ้น วาง Positioning โครงการนี ้ให้ หรูหราดูดีที่สดุ ในย่านนี ้ โดยที่ราคา
ไม่แพงมาก สามารถตอบโจทย์ความต้ องการรวมถึงไลฟ์ สไตล์ของลูกค้ าได้ อย่างลงตัวที่สดุ ออริจิ ้น ให้ ความใส่ใจใน
การเลือกวัสดุอปุ กรณ์ตา่ งๆ ตลอดจนการดีไซน์ เพื่อให้ มีฟังชัน่ และพื ้นที่ใช้ สอยที่สอดคล้ องกับการใช้ ประโยชน์ได้ จริง”
คุณพีระพงศ์ กล่าวตอนท้ าย
ล่าสุดเตรี ยมจัดรอบ VIP สาหรับโครงการ ไนท์บริดจ์ ดูเพล็กซ์ ติวานนท์ ในวันที่ 28 สิงหาคม 2559 ณ. Sale gallery
โครงการ พร้ อมรับส่วนลดในราคาพิเศษสุดและสามารถเลือกรูปแบบห้ องดีไซน์ได้ 2 รูปแบบ ลูกค้ าที่ต้องการเป็ น
เจ้ าของคอนโดมิเนียมห้ องชุดแบบดูเพล็กซ์ 2 ชัน้ หรื อห้ องรูปแบบกว้ าง ฟั งก์ชนั่ ครบครัน ติดรถไฟฟ้า สามารถเข้ า
ร่วมงาน หรื อ สนใจสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติมได้ ที่ 061 414 7711 หรื อ www.origin.co.th
********************************************

รำยละเอียดเพิ่ มเติ มกรุณติ ดต่อ
ทีป่ รึ กษำด้ำนประชำสัมพันธ์
พัชรร์ พล ประทีปรัตนำกร
บริ ษัท สยำม พีอำร์ คอนซัลแทนท์ จำกัดโทร .0-2693-7835-8 ต่อ 25 โทรสำร 0-2693-6920

