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วอลดอรฟ แอสทอเรีย เซี่ยงไฮ ออนเดอะบันด
Waldorf Astoria Shanghai On The Bund

วอลดรอฟ โรงแรมสุดหรูระดับหาดาวที่มีชื่อเสียงที่สุดแหงหนึ่ง
ของโลก สถานที่ซึ่งเคยไดรับเกียรติ รับเสด็จฯ
สมเด็จพระราชินีนาถอลิซาเบธ แหงเครือจักรภพอังกฤษ ,
สมเด็จพระสันตปาปาแหงวาติกัน , ประธานาธิบดีสหรัฐอเมริกา ,
นักการเมืองระดับโลก , ราชาน้ำมัน , ตลอดจนศิลปนชื่อดัง
ที่โรงแรมแหงนี้ ทานจะสัมผัสไดถึงความเคารพในเรื่องราว
ประวัติศาสตรอันเกาแกผานการออกแบบและตกแตงในทุกๆ สวน
ของโรงแรม เพียงแคกาวเทาเขาสู หองโถงรับแขก ทานจะตระการตา
กับเพดานสูง 10 เมตร ที่สรางในรูปแบบเดียวกันกับพระราชวัง
อังกฤษ ในขณะที่ด านซายของโถงดังกลาว คือแกลลอรี่บาร
ทรงแอล (L) บารแหงนี้เคยเปนสุดยอดบารที่มีความยาวที่สุด
ในแถบตะวันออกไกล กระทั่งใน 10 ปตอมา บารนี้ไดถูกปดเพื่อ
ปรับปรุงโฉมครั้งใหญ และเปดตัวอีกครั้ง ในหวงที่โนตตัวแรก
ของดนตรีแจซ ลองลอยออยอิ่งอยู ในอากาศ ผู คนที่มาเยือน
จะรู สึกราวกับไดเดินทางยอนกลับไปในหวงที่ เซี่ยงไฮถูกโอบลอม
ไปดวยถอยเพลงที่แสนเสนาะหูอันอยู คู กับนาฏการอันงดงาม
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Waldorf hotel is one of the most luxurious and the
most famous five-star hotel in the world. No matter
the Queen of England or the Rome Pope, no matter
the oil prince or the U.S. President, no matter the
politicians or the famous artiest, they all left their
footprints here. You could feel the designers’ respect
for the history when you enter in the lobby. 10 meterhigh ceiling is decorated as the British Royal Palace.
The left side of the lobby stands the L-shaped gallery
bar, which once won the longest bar award of Far
East. After a century absence, it was deliberated
restored to reshow up. When the first Jazz note
floating in the evening, as if all the quests went back
to the old Shanghai with magnificent singing and
dancing scenes.
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Details
Country/Area
Category
Opened
Owner
Designer
Rooms
Product number
Toilet
Bathtub
Web

CHINA
Hotel *****
2011
Hilton Worldwide
HBA
260
NEOREST CES9683JCS
FBY1710CPV27
http://www.waldorfastoriahotels.com.cn/SHAWAWA/

เดิมทีที่มีการปรับปรุงวอลดรอฟ จากสถาปตยกรรมอันเกาแก
ใหกลายเปนโรงแรมสุดหรู จุดประสงคหลักคือการแกไขแบบ
หองรับรอง 40 หอง ใหกลายเปนหองพักระดับหาดาวจำนวน 20
หอง ที่มีทั้งหองรับแขก และหองทำงานแบบยุโรปสไตลคลาสสิก
โดยผสมผสานความล้ำสมัยเขามาอยางกลมกลืน ทั้งจอโทรทัศน
LED รุ นลาสุด ชุดเครื่องเสียงและเครื่องเลนแผนบลูเรย อีกทั้ง
หองน้ำแนวคลาสสิคที่สรางขึ้นดวยดวยหินออนสีเทาชนิดที่ใชในรูป
แกะสลัก พรอมชุดสุขภัณฑเรียบหรูอยาง TOTO NEOREST
อางอาบน้ำสไตลยุโรปของ TOTO ใหความรู สึกถึงความหรูหรา
และมีรสนิยมไดอยางชัดเจน ผู มีเกียรติที่เลือกเขาพักที่นี่ จะได
ยลทัศนียภาพอันสวยงามของแมน้ำหวงปูและสถาปตยกรรม
เกาแกที่ยืนเรียงรายผานประวัติศาสตรอันยาวนานนาศึกษา
รวมถึงไดชื่นชมความเจริญรุ งเรืองในอดีตของถนน สีฉวน
สถานที่แหงนี้ คือแหลงบรรจบอันกลมกลืนลงตัวของรองรอย
แหงอดีต และความทันสมัยอันแสนมีรสนิยม

During the process of restoring those traditional
architectural into the ultimate luxury hotel, perhaps
the most important and notable thing is to transfer its
40 rooms in the past into 20 luxury suites. Pleasant
living room with cozy sofas and spacious meeting
space is decorated with a classic European style.
The latest LED flat screen, bar styles audio electronics
and inset blue-ray VCR, all of them highlight the
fusion the contemporary style and the classic style.
The super spacious toilet is decorated with gray
textured marble which is specifically used for
sculpture. What is more, the simple but elegant TOTO
NEOREST toilet in the suite integrated with the whole
bathroom. TOTO bathtub with European stylish is
filled with rich classical style. Through the windows of
suite, the guest can enjoy the fantastic river view of
Huangpu River and the stretch of historical
architectures, the guest also can enjoy the
prosperity of Sichuan Street, feel the unique charm
of the old town. Historical nostalgia meets the
modern classics at this moment.
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โรงแรม โฟร ซี ซ ั ่ น ปู ด ง เซี ่ ย งไฮ
Four Seasons Hotel Pudong, Shanghai

โฟรซีซั่น ปูดง โรงแรมแหงที่สองของกลุ มธุรกิจโรงแรม และ
รีสอรทยักษใหญ อยางโฟรซีซั่น ตั้งตระหงานอยู ในใจกลาง
แหลงธุรกิจหลักของปูดง ทามกลางความทันสมัย
ของเมืองเซี่ยงไฮยุคใหม อยู หางจากศูนยการเงินโลกเซี่ยงไฮ
หรือ ไอเอฟซี ดวยระยะการเดินทางเพียงไมกี่นาที นอกจากนี้
โฟรซีซั่น ปูดง ยังอยู ในละแวกเดียวกับสถานที่สำคัญตางๆ อาทิ
หอไขมุกตะวันออก และพิพิธภัณฑสัตวน้ำเซี่ยงไฮ อีกดวย

The Four Seasons Hotel Pudong is the second hotel
opened by Four Seasons Resorts and Hotels Group. It
strategically located in the core area of Pudong
Lujiazui Financial Area and exhibits the
overpowering charm in modern and elegant
Shanghai city. Due to its superior location, it costs
only a several-minute walk to IFC, Shanghai World
Financial Center, Oriental Pearl TV Tower and
Shanghai Ocean Aquarium.

Details
Country/Area
Category
Refurbishment
Rooms
Owner
Product number
Toilet
Bathtub
Web
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CHINA
hotel *****
2012
187
Four Seasons Hotels & Resorts
CW923
FBY1820CHPWV10
http://www.fourseasonspdhotel.com
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โฟรซีซั่น ปูดง มีห องพักแบบดีลักซและสวีทรวม 187 หอง บนชั้น
30 – 40 ในโซนแมนชั่นเซนจูรี่ 21 ทานผู มีเกียรติที่เขาพัก
จะไดกลิ่นอายของความเปนเมืองใหญ ผนวกกับสถาปตยกรรม
ที่ไดรับแรงบันดาลใจจาก ศิลปวัฒนธรรมของจีน
โรงแรมถูกออกแบบใหแตกตางออกไปจากโฟรซีซั่นสาขาอื่นๆ
เนื่องดวยเอกลักษณอันเฉพาะตัวที่ผสมผสานความคลาสสิค
เรียบหรู กับวัฒนธรรมทางการเมือง หองอาหารชางซี่ จะเปด
ประสบการณบนปลายลิ้นของทาน ดวยอาหารจีนเลิศรส ที่มี
ใหเลือกทั้งแบบพื้นเมือง และแบบกวางตุ ง อิ่มอรอยไปกับทุกเมนู
ที่พิถีพิถันจากเชฟอันดับหนึ่ง พรอมๆ กันกับความสุนทรีย จาก
การชมความงามจากการจัดตกแตงภายในหองอาหารที่ผสมผสาน
ศิลปะแหงจีนโบราณใหเขากับจีนยุคใหมอยางกลมกลืน และให
ความรู สึกหรูหราอยางมีสไตล

The Four Seasons Hotel Pudong owns 187 deluxe
rooms and suites, which all on the 30-40 floors in
21st-century mansion, depicting the Art Deco
temperament beyond this roaring metropolis. The
whole architecture diffuses a sense of splendid
Shanghai-style according to its new classic design,
which described as solemn and elegant, and the
constitutional reserve tone makes this building
luxurious but tacky. The Chinese restaurant Shang-Xi
offers fine Chinese cuisine specializing in local and
Cantonese dishes. The design concept of Shang-Xi
inspired by Shanghai modern element and
traditional Chinese culture, which make here
Shanghai’s most dynamic or most discreet

โรงแรมยังใหบริการที่พิเศษสุดแกแขกผู มีเกีียรติที่เขาพัก โรงแรม
โรงแรมโฟรซีซั่น ปูดง เลือกใชชุดสุขภัณฑคุณภาพเยี่ยม ดั่งเชน
อางอาบน้ำและสุขภัณฑ TOTO ที่มีรูปแบบสอดคลองกับหองน้ำ
ที่ประดับตกแตงดวยหินออน รวมถึงผลิตภัณฑเพื่อสุขภาพและ
อุปกรณ อาบน้ำที่ไดรับการรังสรรคขึ้นมาโดยเฉพาะเพื่อโรงแรม
แหงนี้เทานั้น

restaurants. In order to provide impeccable and
considerate services to esteemed guests, The Four
Seasons Hotel Pudong select a series of premium
sanitary products. Well-equipped marble decorated
bathroom with stylish TOTO bathtub, TOTO toilet and
The Four Seasons Hotel’s exclusive health and
bath-care products, every quest here could feel the

ในทุกตารางนิ้วของโรงแรมแหงนี้ คุณจะรู สึกไดถึงความอบอุ นที่
มาพรอมกับสะดวกสบายเสมือนหนึ่งพำนักอยู ในบานของทานเอง
เปยมไปดวยความสงบ นาหลงใหล สุข สนุกสนานดุจไดรับ
การเติมเต็มความฝนอันงดงามของชีวิต
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cozy and comfortable ambience just like home.
Serene, sexy and exclusive, The Four Seasons Hotel
Pudong make you fully enjoy the life and fulfill the
dream.
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บั น ยั น ทรี ฉงชิ ่ ง เบย เบย
Banyan Tree Chongqing Beibei

บันยันทรี ฉงชิ่ง เบย เบย เดนเปนสงาอยู ณ เชิงเขาปาสงวน
จินยุ น ในสถานที่ที่ถูกขนานนามวา “เมืองน้ำพุร อน 10 ไมล”
ของจังหวัด เบย เบย ไฮไลทของโรงแรมนี้อยู ที่การบริการ
แขกผู มีเกียรติที่เขาพัก ดวยความผอนคลายอันแสนวิเศษดวย
สายน้ำจากน้ำพุร อนอันอุดมไปดวยแรธาตุ และสปาวารีบำบัด
ที่แหงนี้คือความกลมกลืน อยางสมบูรณแบบ ระหวางที่พัก
อันหรูหราสะดวกสบายกับน้ำพุร อน อันอุดมไปดวยคุณประโยชน
เสมือนหนึ่งบรรณาการจากธรรมชาติ อีกทั้งยังเติมเต็มดวย
ทัศนียภาพที่งดงาม และขนบวัฒนธรรมอันโดดเดนเฉพาะตัว
ของฉงชิ่ง ดั่งเชนตัวอาคารที่สรางขึ้นในรูปแบบ สถาปตยกรรม
เมืองใหญ การตกแตงแบบจีนที่มีกลิ่นอายของตะวันตก
รวมถึงภูมิสถาปตยของที่พักอาศัยแบบลดหลั่นเปนขั้นบันได
ของฉงชิ่ง

Banyan Tree Chongqing Beibei is situated at the foot
of Jinyun Mountain Natural Reserve in scenic Beibei
district’s 10 Mile Hot Spring Town. On the basis of
Banyan Tree Hotels & Resorts’ time-honored
recreation projects of hydrotherapy and SPA and
the hot spring resources with high quality of Beibei,
Banyan Tree Chongqing Beibei combined resort
hotels and hot springs together.The architecture style
of Banyan Tree Chongqing Beibei adopted
landscape sceneries and culture characteristics of
Chongqing, for example, its architecture
appearance was designed in the style of Republic
of China, combined with Chinese and western
elements as well as multi-layered residences of
Chongqing.
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Details
Country/Area
Category
Designer
Owner
Opened
Rooms
Product Code
Toilet
Bathtub
Bathtub faucet
Lavatory
Web

CHINA
Hotel&Resort
Architrave
Banyan Tree Hotels & Resorts
2013
107
NEOREST CES9911CS
PPY1724
DM324CF
LW523B

และถือเปนสัจธรรมแหงการพักผอนอันสมบูรณแบบในการมีอยู
ของหองน้ำที่สุดแสนจะครบครัน แมหากดูเผินๆแลว หองน้ำอาจ
เปนหองที่ไมนาจะมีความสำคัญมากนัก ทวาหองน้ำกลับกลายเปน
สถานที่ อันทรงอิทธิพลตอความประทับใจแรกของแขกผู เยือน

It stands to reason that a perfect guest room shall
be matched with a perfect bathroom in eyes of any
lodger. A toilet may appear less important than
other areas, but it can largely shake the impression
of lodgers on the overall guest rooms. In fact, guests

ในความเปนจริงแลว แขกสวนใหญในโรงแรมหรูจะคาดหวังถึง
หองน้ำ ที่มีมาตรฐานสูง และมุ งหวังอยากสัมผัสประสบการณ
ใหมๆ ที่โดดเดน นอกเหนือจากความสะดวกสบายและสวยงาม

http://www.banyantree.com/zh/chongqing_beibei/

usually impose an even higher standard on the
toilets of luxury hotels. They hope to experience
something new from its unique features apart from
feeling comfortable and looking beautiful. To this

บันยันทรี ฉงชิ่ง เบยเบย ตอบโจทยไดตรงกับความตองการ
ของผู เขารับบริการ ดวยการตัดสินใจเลือก TOTO Washlet
นวัตกรรมสุขภัณฑอัจฉริยะที่มีระบบการทำงาน และ ฆาเชื้อ
แบบอัตโนมัติ เพื่อใหแขกคนสำคัญทุกทาน ไดสัมผัสกับ
ความชาญฉลาด และสะอาด ที่มาพรอมสิ่งดีๆ เพื่อสุขอนามัยที่ดี

point, Banyan Tree Chongqing Beibei undoubtedly
did a great job. First of all, all these sanitary products
are finely picked up. Among them the most
intellectual one can be nothing but the
full-automatic pedestal pan, which is able to open
and close the pedestal cover, flush and deodorize

และจะดีสักแคไหนหากมีโอกาสไดอาบน้ำอยู ในอางอาบน้ำวงกลมที่มี
พื้นผิวสองสวางดุจไขมุก โดยมีภาพทัศนียภาพที่งดงาม
อยู เบื้องหนา นี่สิ จึงจะเรียกไดวาเปนการผอนคลายอยางแทจริง
และเพื่อความลงตัวอยางสมบูรณแบบ บันยันทรี ฉงชิ่ง เบยเบย
ไดเลือกสุขภัณฑ ที่สวยงามหรูหราดุจเดียวกันมาใชในหองอาบน้ำ
แหงนี้ ไมวาจะเปน อางลางมือสไตลเดียวกัน ซึ่งคลองจอง
เหมาะเจาะกับอางไขมุกอันงดงาม

automatically, in along with TOTO WASHLET, settlers
can enjoy a brand new life, intellectual, sanitary and
healthy. How nice it is to bath at night with so
picturesque sceneries surrounded! Separate circular
pearl bathtub, glistening like pearls, is so elegant
and graceful. It is such a good way of relaxation
and recreation to bath in such a bathtub, with rolling
mountains in front and running current behind. To
keep the unity of the space, all the sanitary products
are chosen on the tone of elegance and grace.
Novel and unique bowl-shaped lavatory on the desk
is well-matched with the shape of circular pearl
bathtub, ensuring the harmony of the overall space.
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โรงแรมเคมปนสกี ้ อี ๋ ซ ิ ่ ง
Kempinski Hotel Yixing

หลังจากการสำรวจและวิเคราะหอยางละเอียด โรงแรมเคมปนสกี้
ตัดสินใจเลือกที่จะผสมผสานความคลาสสิคหรูหราแบบยุโรป
เขากับ กลิ่นอายวัฒนธรรมของชาวจีน และนี่เอง ที่ทำใหภายใน
หนึ่งปแรก ที่โรงแรมเปดใหบริการนั้น โรงแรมไดรับรางวัล
อยางมากมาย รวมถึง รางวัลดีเดนดานการจัดนิทรรศการและ
การประชุมนานาชาติอีกดวย (MICE)

As a benchmark for superb hospitality, Kempinski
Hotel Yixing perfectly combines classic European
luxury with the essence of Chinese culture. It won
many professional awards during its one year of
operation including recognition as Best MICE Hotel.
The hotel is calmly located next to Taihu Lake but still
close to the city center of Yixing. Kempinski, founded

โรงแรมเคมปนสกี้ ตั้งตะหงานโดดเดนอยู ในบริเวณอันเงียบสงบ
ใกลทะเลสาบไทหู ไมไกลจากเมืองอี๋ซิ่งเทาใดนัก เคมพินสกี
สรางใน คศ.1987 โดยกลุ มธุรกิจโรงแรมสุดหรูที่เกาแกที่สุด
ในยุโรป และมี กิจการโรงแรมทั้งในยุโรป อัฟริกา ตะวันออกกลาง
และ เอเชีย โดยโรงแรมในแตละพื้นที่จะถูกตกแตงอยางมีเอกลักษณ
และผสมผสานความเปนอัตลักษณเอาไวไดอยางกลมกลืน

in 1897, is Europe’s oldest luxury hotel group and
now operates numerous hotels in Europe, Africa, the
Middle East and Asia. Embracing the local culture,
each hotel convinces with a unique character
without losing sight of its heritage. The portfolio
comprises historic landmark properties,
award-winning urban lifestyle hotels, outstanding

ทั้งนี้แลวโรงแรมยังไดรับรางวัลดีเดนในดานสถาปตยกรรมที่มี
ประวัติศาสตรเปนสวนประกอบ รางวัลชนะเลิศโรงแรมที่มีไลฟสไตล
แบบสังคมชั้นสูง และ รางวัลรีสอรทสุดหรูหราอันโดดเดน

resorts and prestigious residences. Kempinski is a
founding member of the Global Hotel Alliance
(GHA), the world’s largest alliance of independent
hotel brands which is celebrating its 10th anniversary

เคมพินสกี้ ไดกอตั้งกลุ มเครือขายโรงแรม โกลบอล โฮเทล
อัลไลอันซ หรือ จีเอชเอ (GHA) ขึ้นมา ซึ่งเปนการรวมกลุ มของ
โรงแรม ที่ใหญที่สุดในโลก และจะฉลองครบรอบสิบป
ในการกอตั้งกลุ ม ในป 2014
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in 2014.
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Details
Country/Area
Category
Managing Company
Opened
Room Capacity

CHINA
5* hotel
Kempinski Hotels S.A
2013
446

Website

http://www.kempinski.com/yixing

บริการของโรงแรม เคมเพินสกี้ อี๋ซิ่ง เต็มเปยมไปดวยศิลปะ
ในหลากหลายแขนง อาทิ ศิลปะแหงอาหาร ภายในหองอาหารแบมบู
ลอบบี้ เลาจน สี่ชั้น ที่โปรงใสดวยกำแพงกระจก เปดใหเห็น
ทัศนียภาพ ของสวนและทะเลสาบไทหูอันงดงาม
และหองอาหารแหงนี้เองที่จะเสกสรรค ใหมื้ออาหารของทาน
แขกผู มีเกียรติ กลายเปนมื้ออาหารที่ทั้งอรอยลิ้นและรื่นรมย

Kempinski Hotel Yixing offers various gastronomic
possibilities for every palate. Bamboo Lobby Lounge,
with its four-story glass façade, provides a direct
view on the hotel’s garden and Taihu Lake and
invites guests to relax in a warm and cozy
atmosphere. YuanYuan Chinese restaurant, merging
traditional features like dark-red clay tea pots with

ที่ หองอาหารจีน หยวน หยวน หองอาหารในแบบที่ผสมผสาน
ความทันสมัยกับรูปแบบวัฒนธรรมโบราณไว ไมวาจะเปน
การเสิร ฟชา ดวยดินเผาดีไซนโมเดิร น ที่มาพรอมอาหารแบบ
จีนพื้นเมืองแสนอรอย และอาหารกวางตุ งปรุงพิเศษ
นอกจากนั้นโรงแรมยังมีอาหารตะวันตก ไวใหบริการที่ห องอาหาร
อิลิเมนทซึ่งเปนหองอาหารตกแตงดวยกระจกและหินออน
ลูกคาสามารถนั่งชื่นชมกับบรรยากาศของทะเลสาปไทหู และเมือง
เศรษฐกิจแหงนี้ได

contemporary design, offers a variety of delicious
local and Cantonesespecialties. Additionally, guests
can savor Western tastes at Elements restaurant
while enjoying a breathtaking view over Taihu Lake
and the prospering town from the city’s highest
point. Glass and marble enrich the restaurant’s
premium and contemporary design.
The hotel owns 446 thoroughly decorated rooms

โรงแรมเคมพินสกี้มี 446 หอง ทุกหองไดรับการออกแบบตกแตง
อยางประณีต แขกผู เขาพักจะไดเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน
อันสวยงามของเมืองไดจากในหองพัก

and suites with an amazing view over the city. The
fusion of state-to-the-art design and traditional
Chinese touches enhance the cozy and homely
atmosphere. A special luxury in the bathroom is the

การผสมผสานงานออกแบบทางศิลปะเขากับศิลปวัฒนธรรมอัน
เกาแกของชาวจีน ใหความรู สึกถึงบรรยากาศอันอบอุ นแกแขก
ผู เขาพักไดเปนอยางดี และที่พิเศษประการหนึ่งก็คือ เคมปนสกี้
อี๋ซิ่ง เลือกใช สุขภัณฑอัตโนมัติระดับพรีเมี่ยมอยาง TOTO
Neorest เพื่ออำนวย ความสะดวกสบายแกลูกคา รวมถึงความ
พิถีพิถันในการเลือกใช อางอาบน้ำ TOTO พรอมดวยฝกบัว
อาบน้ำ Rain Shower เพื่อสรางประสบการณความสะดวก สบาย
อยางครบวงจร ใหแกลูกคานั่นเอง
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premium automatic toilet TOTO NEOREST redefining
comfort and ease of use. Separated bathtub and a
rainforest shower round out the experience.
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เลควิ ว รี เ จนซี ่
Lakeville Regency

คนพบชีวิตอันเรียบหรูท ามกลางชุมชนเมืองอันเนืองแนนไปดวย
ผู คน โครงการเลควิวรีเจนซี่ ตั้งอยู ทางใตของซินเทียนตี้
โครงการที่อยู อาศัยแหงนี้มีชื่อเสียงอยางมากในเซี่ยงไฮ
โครงการถูกสรางขึ้นใกลยานใจกลางธุรกิจ แถบถนนฮวยไหกลาง
ซึ่งเพียงแคขามทะเลสาบไปก็จะถึงซินเทียนตี้แลว

Find the luxury life in the crowded city. Lakeville
Regency which is located in the south area of
Xintiandi is one of the most famous housing estates in
Shanghai. This luxury estate project is adjacent to
the downtown business district of Middle Huai Hai
Road, and you can see Xintiandi only across the

โครงการเฟสที่สองของ เลควิวรีเจนซี่ประกอบไปดวยที่พักอาศัย
ที่สูงระดับกลางและสูงมากจำนวน 17 ยูนิต โดยมีขนาดพื้นที่
ใชสอยตั้งแต 90 – 650 ตารางเมตร

distance of one lake. The Second Phase of Lakeville
Regency has 17 medium-rise and high-rise residential
buildings, with an area of 90 square meters to 650
square meters. In the luxury estate project of

สำหรับโครงการที่พักอาศัยอันแสนหรูหราในเซียงไฮนี้สถาปนิกจาก
LWMA ไดออกแบบหองเพนทเฮาส โดยเปดกำแพงรวมหองที่เปน
อพารทเมนทสองชั้น และเลนระดับกับโครงสราง ใหกลายเปนบาน
หลังเดียวกัน ดวยพื้นที่ที่กวางเกือบ 1,000 ตารางเมตร
นักออกแบบไดสรางพื้นที่ที่ตอบสนองตอความตองการในการอยู
อาศัยแบบครอบครัว

Shanghai, LWMA architect has designed a personal
penthouse for the owner. Designers open the wall of
two duplex apartments which have staggered floor
construction, and two separate houses have been
designed as one. At the space of nearly 1000 square
meters, designers create a great living space to
meet family's needs.

การออกแบบใหมีหนาตางบานใหญสไตลฝรั่งเศสในหองนั่งเลน
ทำใหมองเห็นทัศนียภาพอันสวยงามไดจากมุมที่ดีที่สุด ไมวาจะ
เปนริ้วคลื่นบนผืนน้ำในทะเลสาป ตึกแสนสวยอยางโรงแรม
แลงแฮม เซี่ยงไฮ หรือภาพบรรยากาศของวัฒนธรรม และ
ความงดงามในความนำสมัยของซินเทียนตี้

Through the large French windows in living room,
whether it is the rippling waves on the lake, or the
graceful figure of the Langham Hotel - Shanghai, or
the coexistence of nostalgia and stylish charm of
Xintiandi, you can catch every scene through the

เลควิวรีเจนซี่ เลือกใชเฟอรนิเจอรในโทนสีขาวและดำ ดังจะเห็นได
จากการใชชั้นใหญสีขาวกับโซฟาตัวใหญสีดำที่ใหความรู สึกถึง
ความเรียบหรูอยู ในที ชั้นวางของสีขาวใหญแนวตั้งไมเฉพาะ
ทำหนาที่เปนแคฉากกั้นหองเทานั้น แตยังทำหนาที่เปนพื้นที่
ใชแสดงสิ่งของตกแตงชิ้นเล็กๆ ซึ่งชวยใหพื้นที่ดูไมนาเบื่ออีกดวย

excellent perspective. Furniture in the living room
with simple black and white tones such as large
areas of white shelves and black sofa show the calm
elegance. Among them, the design of white vertical
shelves not only play a role of partition, but also
display various types of small accessories to make

ถัดไปจากหองนั่งเลน พื้นที่ถูกออกแบบใหเปนครัวเปดสีขาว
บริสุทธิ์ สื่อถึงความสุภาพ เรียบงาย การออกแบบใหครัวเปด
กวางทำใหรู สึกดีในการทำครัวมากขึ้น ในขณะที่ห องนอนหลัก
บนชั้นสองก็ยังคงถูกออกแบบใหเปนไปในรูปแบบเดียวกันนั้นก็คือ
เรียบงายกวางขวางและสะอาดตา

the whole space does not look monotonous. Close
to the living room is a pure white tone of the open
kitchen, looks simple and gentle. The open design
increases the pleasure of cooking in the kitchen. The
main bedroom upstairs follows the simple design
philosophy of the designers, showing plain and neat
atmosphere.
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Details
Country/Area
Category
Designer
Product
Product number
Toilet
Lavatory
Bathtub
Shower

CHINA
Apartment
LWMA
NEOREST
CES9683JCS
MR720CCR1
PPYD1870PW
DB137-2C+DB187CF+TB18SV200+PSU1000C
+TBH43X20V200

รูปแบบการออกแบบของหองน้ำหลัก คือความชาญฉลาดของ
ดีไซนเนอร ที่ออกแบบใหเปนพื้นที่เปด ปลอยใหแสงสองผาน
ชองไมไผบนเพดานลงมากระทบพื้นหินออน

Design of the main bathroom is ingenious. In the
open air space, the direct sunlight shines to the grey
marble floor through the ceiling of wooden fences.
The design of the bathroom gives off a rich modern

หองอาบน้ำเปยมไปดวยความรวมสมัย ดวยการเลือกใชสุขภัณฑ
หองน้ำอันชาญฉลาด เจาของบานที่ชื่นชอบวิธีการอาบน้ำอยาง
สนุกสนานมักจะเลือกชุดอุปกรณอาบน้ำที่ปรับเปลี่ยนไดตามที่ใจ
ตองการ ฝกบัวหัวใหญจะใหประสบการณการอาบน้ำดั่งสายน้ำฝน
ชุดฝกบัวที่มาพรอมเทคโนโลยี Gyrosteam จะชวยใหกลามเนื้อ
ผอนคลายและใหความรู สึกเหมือนไดทำสปา อางอาบน้ำ TOTO
NEOREST มีเทคโนโลยีอันทันสมัย ที่ช วยเสริมสรางใหหองน้ำ
กลายเปนหองน้ำที่ชาญฉลาดไดอีกดวย

style. Integrated intelligent toilet which shows the
low-key luxury has been arranged in the most
"hidden" space of the bathroom. The owner who
knows how to enjoy his life also chooses one set of
custom shower for his bathroom. Large head shower
make you experience the waterfall rain. Custom
shower with Gyrostream technology can relieve your
muscle fatigue and brings you the unique SPA
experience. TOTO's NEOREST bathtube adds a

คุณลองจินตนาการถึงชวงเวลาที่ความมืดโรยตัวลงมา
ในขณะที่มีเสียงเพลงคลอเบาๆ แลวคุณไดนอนผอนคลาย
อยู ทามกลางสายน้ำที่ถูกผสมผสานอยางลงตัว มีอากาศสดชื่น
และฟองสบู โอบลอมอยุ ทุกอณูพื้นผิวกาย

modernization of "intelligent" sense for the entire
space. You can imagine that when night falls, the
beautiful music is around you under the bright
moon. With the great combination of water and air,
the churning bubbles will wrap your body and gently

อยู กับตัวเองแลวปลดปลอยความคิดจากพันธนาการใดๆ ไปกับ
แสงไฟที่สลับเปลี่ยนสีไปใตผิวน้ำของทะเลสาป
ในขณะที่ผิวน้ำกระเพื่อมออกเปนวงออกไปอยางออนโยน เราเอื้อม
มือไปเปดและจิบแชมเปญจนชั้นเลิศ นั่นชางเปนชีวิตที่แสนดีซะจริงๆ

touch every inch of your skin. Free thinking with the
changing light under the lake, you can fully enjoy
yourself at that moment. With the soft moving wave
cycle, you can open one bottle of champagne,
and enjoy the champagne in the most pleasant
time. What a great life it is!
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มารี เ นลล า
Marinella

ที่พักอาศัยที่โดดเดนดานการผสมผสนาการออกแบบที่ลงตัว
ไมวาจะเปนโครงสรางดาานนอกของตึก การตกแตงภายใน หรือแม
แตกระทั่งของเล็กๆนอยๆ อยางเครื่องครัว และอุปกรณในหองน้ำ
ทุกๆรายละเอียดสะทอนใหเห็นถึงรสนิยมของผู เปนเจาของ
เปนเรื่องสำคัญมากที่รายละเอียดตางๆ ภายในที่อยู อาศัย ควร
เหมาะเจาะกับอุปนิสัยของผู อาศัย
เพราะคุณคาหลักของการออกแบบแหงนี้คือ เพื่อผู อยู อาศัยเทานั้น
ทุกๆ รายละเอียดถูกจัดไว เพื่อใหทุกๆพื้นที่ในที่พักแหงนี้อำนวย
ความสะดวก ใหกับผู เขาอยู อาศัย หองอาบน้ำ ที่เปรียบเสมือนดั่ง
ที่พักผอนอันแสน ผอนคลาย คือพื้นที่หลักที่นักออกแบบ ให
ความสำคัญเปนอันดับตนๆ TOTO ไดชวยเสริมสรางหองที่
สวยงาม และใหความรู สึกผอนคลาย ในโครงการ มารีเนลลา แหงนี้

A good residence emphasizes the integration no
matter the exterior of the building, the interior design
or the small soft fitted furnishings, kitchen appliances,
bathroom facilities. Every detail reveals the taste of
the owners. Indeed, it is of the most important that
all the details must comply with the people's habits.
The core values are: People, People, and People.
Every detail enables users fully enjoy the entire
space of their own due to those details all are from
humanity perspective. Bathroom, as a relaxed and
release space, is the primary space the designer
focused on. TOTO offers a visual and sensory feast
by applying for its premium bathing products in

ทุกๆรายละเอียดไดรับการตกแตงดวยสิ่งที่หรูหราอยางที่สุด
ไมวาจะเปนหองครัวหรือหองอาบน้ำ โครงการเลือกใชวัสดุที่ดี
อันดับหนึ่ง และถูกคัดเลือกมาแลววาจะทำใหสมาชิกในครอบครัว
ไดรับความสะดวกสบายอยางที่สุด พื้นหองน้ำสีขาวครีมจาก
พื้นหินธรรมชาติ กระจกใสที่มาพรอมกับตู ขาวสะอาดตา
สุขภัณฑชุด NEOREST ซึ่งเปนผลิตภัณฑที่โดดเดนและหรูหราที่สุด
ของTOTO NEORESTจึงกลายเปนจุดดึงดูดสายตาไดอยางไมตอง
สงสัย สุขภัณฑชุดนี้ไดถูกออกแบบใหมีรูปลักษณสวยงามเปน
ธรรมชาติและประกอบดวยนวัตกรรมอันชาญฉลาดเพื่อการอำนวย
ความสะดวก สุขภัณฑชุด NEOREST ไดรับรางวัลดาน
การออกแบบดีเดนระดับนานาชาติในจากหลากหลายสถาบัน ดังเชน
รางวัล Red Dot ซึ่งแสดงใหเห็นวา ผลิตภัณฑชุดนี้มีรูปลักษณ
ที่สวยงามและเต็มไปดวยรสนิยมที่ดี สุขภัณฑ NEOREST
จึงเขากันไดดี เปนอยางยิ่งกับรูปแบบและหลักการการออกแบบ
ของโครงการ มารีเนลลา หากคุณไดใชหองน้ำของโครงการนี้
คุณจะไดรับ ความผอนคลายทั้งทางรางกายและจิตใจและมีความสุข
อยางสงบเงียบไปกับธรรมชาติของความเปนมนุษยและทวงทำนอง
ของผืนน้ำ ในขณะที่ไดปลอยละความเรงรีบออกไปจากจิตใจ

Marinella Project.
Every detail shows the extreme luxury, no matter the
kitchen or the bathrooms are equipped with the
most premium products, all considerately satisfy the
different needs of the whole family. The floor of the
bathroom is creamy-white natural stone. Clear and
bright mirror, together with clean decoration
cabinet, creates a succinct bright characteristic.
NEOREST series, as the most premium TOTO sanitary
product portfolio, undoubtedly win numerous
attractions. NEOREST series are famous for the simple
natural look and the intelligent functionality. This
series perfectly combine the design with function to
reveal the sense of aristocratic luxury. NEOREST series
continuously receive the international design
awards, such as IF, red dot, which prove its top-rate
design taste and level. NEOREST series perfectly
match the phenomenal temperament of Marinella
Project. In this bathroom, you could acquire the best
physical and mental release. You could quietly enjoy
the unity of human nature and water rhythm when
hustle and bustle is put aside.
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Details
Country/Area
Category
Design (architecture)
Design (interior)
Product
Product number
Toilet
Lavatory
Bathtub
Faucet

HONGKONG
Apartment
Arquitectonica
STEVE LEUNG DESIGNERS
NEOREST
TOTO NEOREST CW997B
TOTO NEOREST MR720CCR1
MRZ710C,PJS02W
TOTO NEOREST PKL1820C
TOTO NEOREST TLXM1A1V200

ชุดสุขภัณฑ TOTO NEOREST จะนำคุณไปสัมผัสกับประสบการณ
อันผอนคลายและสนุกสนานไปกับการอาบน้ำ รวมไปถึง
ประสบการณการอาบน้ำแบบใหมที่เต็มไปดวยความสุขสันตและเรียบ
งาย โถสุขภัณฑอัตโนมัติแบบแขวนผนัง ที่ใชรวมกับ ถังเก็บน้ำ
แบบฝงกำแพง ไดเผยใหเห็นถึงการออกแบบ ที่มี ความงดงาม
และ เรียบหรูอยางแทจริง

Free spirit fully enjoys the bathing happiness brought
by TOTO NEOREST series. NEOREST series represent a
totally brand new casual bathing style and pure
enjoyment. Wall hooker design NEOREST intelligent
automatic toilet, together with concealed cistern,
show a simple and elegant appearance and create
an honorable atmosphere. TOTO distinctive

อางลางหนา TOTO คืออีกหนึ่งในความสวยงามอันโดดเดน
พื้นผิวอาง ทำมาจากวัสดุที่มันเงาสะทอนแสงใสสะอาดตา
ประหนึ่งวาสายตา เราไดเหลือบแลเห็นนักเตนระบำวิววาวอยู เพียง
เสี้ยวนาที สุขภัณฑอางลางมืออัตโนมัติอัจฉริยะ NEOREST
จะปลอยสายน้ำไหลผานนิ้วมือของเราอยางนุ มนวล ทรงโคงมน
ของทั้งสองขางของอางดุจดัง การโคงไหลของ สายน้ำ
อางอาบน้ำแสนหรู มักอยู คู กับหองน้ำ อันแสนหรูหรา
ภาพลักษณความหรูหราทันสมัยมักดึงดูดสายตาของผู พบเห็น
TOTO NEOREST สรางภาพลักษณ อันหรูหราใหกับพื้นที่แหงนั้น
ไดเปนอยางดี สิ่งมหัศจรรยแสนสนุก ไดเกิดขึ้นระหวางสีขาว
และสีดำ อางอาบน้ำ เปนดั่งตัวแทน ความงดงาม สดใส และ นำพา
มาซึ่งความรู สึกเบิกบานใจ งดงามดั่งแสงไฟวับวาว สำหรับผู ที่รู
วิธีการใชชีวิตแบบสนุกไปกับเรื่องราวที่พบเจอระหวางการเดินทาง

washbasin also adds lots of brightness for the whole
project. NEOREST washbasin applies for the luminous
material to create a clear and shining visual effect. It
is just like a whirling dancer on the stage and
instantly catches your eye in a second. The
thoughtful and intelligent NEOREST automatic
washbasin let the water fall like spray water tenderly
and smoothly run across your fingers. The curves on
both sides of the wash basin are like flowing water. A
luxurious space can’t be without a premium
bathtub. The stylish, luxurious and elegant
appearance has already occupied the eyes. TOTO
NEOREST gives the entire space a sense of stylish and
a luxurious characteristic. The magical enjoyment
appears between the light and dark. Bathtub
presents a beauty of transparent clarity and brings a
sense of unparalleled intoxicant. Dream-like lighting
effects offer the people who really know how to
enjoy life a fantastic visual journey.
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เลอ เมอริ เดี ย น ไต หวั น
Le Méridien Taipei

ดวยการออกแบบสถาปตยกรรมที่ทันสมัย เรียบงาย และ หรูหรา
ทำให เลอ เมอริเดียน ไตหวัน กลายเปน โรงแรมระดับหาดาว
ที่โดดเดนดั่งสรวงสวรรค

The fashionable and succinct architecture style
makes Le Méridien Taipei an extraordinary
heaven-like 5 star hotel.It is ideally situated in the
dynamic central business district,Guests will enjoy

เลอ เมอริเดียน ไตหวัน ตั้งอยู ทามใจกลางศูนยธุรกิจในเมืองใหญ
แขกที่เขาพักสามารถติดตอและเดินทางไปสู สำนักงานใหญ
หางสรรพสินคาแหงสำคัญ สถานที่ราชการ และ จุดทองเที่ยว
ที่น าสนใจไดอยางงายดาย

easy access to corporate headquarters, retail malls
and Taipei’s main, must-see attractions.The rooms
and suites in Le Méridien Taipei fully exhibit the
modern luxury and elegance.The modern
comfortable styling of Deluxe Rooms is

หองพัก และ หองชุดในโรงแรม เลอ เมอริเดียน ไตหวัน ไดรับ
การตกแตงในแบบหรูหรารวมสมัย หองดีลักซถูกจัดแตง
อยางหรูหราและสะดวกสบาย ดวยวัสดุอุปกรณระดับพรีเมียม
ดั่งเชน การปูพื้นหินออน ทีวีจอแบน เกาอี้ที่ประกอบดวยหนังแท
และเหล็ก หองอาบน้ำอันโอโถง และ เตียงขนาดใหญพิเศษ

characterized by many luxurious touches—marble
floors, flat screen TVs, leather and steel chairs, large
separate showers and a signature king-sized
bed.The guest suite located on 5th floor in Le
Méridien Taipei,punctuated by private exterior
balcony,where our guests could fully enjoy the

ที่ชั้นหาของโรงแรมจะเปนชั้นของหองชุดที่มีระเบียงสวนตัว
ซึ่งแขกที่เขาพักจะไดเห็นทัศนียภาพของเมืองไทเป และเพลิดเพลิน
ไปกับปลายเสนขอบฟาอันสวยงามของเมืองไตหวันแหงนี้
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whole city views and the splendid skyline of Taipei.
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Details
Country/Area
Category
Opened
Rooms
Designer
Products
Product number
NEOREST
WASHLET
Toilet
Lavatory
Faucet
Web

TAIWAN
Hotel *****
2010
160
ARTECH ARCHITECTS，LTW Singapore
NEOREST，WASHLET
NEOREST CES9911TG
TCF491T
CU466P+TEF75LNV9+TC291
LW210CGU，LW583CB
TWEN12EX
http://www.lemeridien-taipei.com

ผลิตภัณฑจาก TOTO ถูกนำมาใชในหองน้ำทั้งหมดของโรงแรม
เลอ เมอริเดียน ไตหวัน เนื่องดวยไมใชเพียงเพราะรูปแบบ
การออกแบบ ที่ทันสมัยหรูหราเขากันไดดี กับรูปแบบโรงแรมเพียง
เทานั้น ผลิตภัณฑ TOTO ยังมีระบบที่ช วยอำนวย ความสะดวก
สบาย ใหกับแขกที่เขาพักอีกดวย

TOTO products are applied through all the
bathrooms in Le Méridien Taipei.The reason why Le
Méridien Taipei chose TOTO lies in its integrated
design style,which is not only in accordance with the
design sense of modern art but also possesses the
unprecedentedly comfortable functions.The public

โรงแรมยังเลือกใชสุขภัณฑ TOTO ในหองน้ำสำหรับรับแขก
สวนกลางของโรงแรม รวมถึง อางลางมือใหญสีขาวที่เขากันไดดี
กับการตกแตงในแบบเรียบงายแตหรูหรา แขกที่เขาพักจะสัมผัสได
ถึงความทันสมัยและเลิศหรูไดในทุกทีในโรงแรมแหงนี้แมกระทั่งใน
หองน้ำสวนกลางของโรงแรมก็ตามที

bathrooms also apply for TOTO sanitary products.The
large white marble wash basin naturally integrated
in the simple but elegant interior design to create a
cozy and flossy ambience.The guests could feel the
strong luxury sense no matter which public
bathrooms they came in.
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โอกุระ เพรซทีจ ไตหวัน
The Okura Prestige Taipei

ดวยการออกแบบแนวทันสมัยที่ยังเจือความคลาสสิค สงผลให
โรงแรมโอกุระ เพรซทีจ ไตหวัน เปนโรงแรมหาดาวดีเดนแหงหนึ่ง
ภายใตการบริหารของกลุ มโรงแรมและรีสอรทโอกุระ

Modern classical space, brewing The Okura culture
The Okura Prestige Taipei is the ultra-five star hotels
under the legendary Okura Hotels & Resorts. The
exterior of the hotel is designed the latest work by

ภายนอกอาคาร ไดรับการออกแบบจาก Rocco Design Architects
Limited บริษัทออกแบบชื่อดังจากฮองกงและทีมสถาปนิกตกแตง
ภายในโดยบริษัท Chhada Siembieda และคณะจากฮองกง
ผู เชี่ยวชาญในดานการออกแบบสถาปตยกรรม เปนผู ดำเนินการ

the famous Rocco Design Architects Limited from
Hong Kong. The interior design is led by Chhada,
Siembieda & Associates Ltd. from Hong Kong, which
specialized in hotels architecture design. The theme
of lobby is European new modern classic, which

หองโถงรับแขกถูกเลือกใหเปนแนวยุโรปคลาสสิคประยุกต
ดวยการผสมผสานสี และ แถบเสนที่เรียบงายสำหรับในพื้นที่
ที่ต องการใหดูทันสมัย และในสวนพื้นที่ที่ออกแบบใหเปนแนวยุโรป
คลาสสิคก็จะมีการตกแตงไปดวย รูปแกะสลัก ดวงไฟคริสตัล
ทำใหสัมผัสไดถึงความเปนระเบียบแบบแผนและสงบเสงี่ยมถอมตน

combines simple colour and strips within modern
spaces, and involving European classical totem and
crystal lightening to express a motif of clam and
low-key.

Details
Country/Area
Category
Opened
Rooms
Owner
Designer
Products
Product number
NEOREST
Toilet
Lavatory
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TAIWAN
Hotel *****
2012
208
Hotel Okura Co., Ltd
Rocco Design Architects Ltd
NEOREST，WASHLET

Faucet

CES9786，CES9573，CES9911TG
CW886SGU，TC391
L546GU，LW586CGU，L537U，LW240CJU，
L238CGUT1，SK322，L238CGUT1
TWL701，TX119LGV1，TMC95R，TWEN41AX

Web

http://www.okurataipei.com.tw
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โรงแรมไดจัดเตรียมหองพักที่ไดรับการออกแบบเปนพิเศษจำนวน
208 หอง โดยมีชนิดหองที่แตกตางกันออกไปถึง 7 แบบ
หองพักเพดานสูง 3 เมตร พรอมไฟระยา มีการจัดแบงโซน
หองนอน หองอาบน้ำ และหองแตงตัวดวยฉากกั้น เพื่อเปด
ประสบการณความผอนคลายที่สะดวกสบายแกแขกที่เขาพัก

The hotel offers 208 exclusively designed
guestrooms. Built with 7 different room types, the
rooms exude soft lighting to illuminate the spacious
3-meter-high ceiling space and accentuate the
room's door. With sliding-partitions freely divide
bed-room, bath area and powder room, offering

หองพักถูกตกแตงแบบยุโรป เพิ่มกลิ่นอายของจีนและญี่ปุ นเขาไป
ดวยการออกแบบหองนอนดวยแนวคิดของดอกซากุระ รวมดวย
การใชรูปแกะสลักแบบยุโรป ผสมผสานเปนรูปแบบการอยู อาศัย
แบบรวมสมัย

guests the most comfortable and relaxing staying
experience.Reflecting the European theme, adding
both Chinese and Japanese theme in the design of
its space, the bedroom is designed by the concept
of cherry flower, European totem and sawing arts,

มีการจัดสรรพื้นที่อ างอาบน้ำแยกออกมาตางหากจากโซนอาบน้ำ
สวนเปยก เพื่อใหแขกไดผอนคลายไปกับพื้นที่ที่กวางขึ้น และ
หองพักบางหองยังมีระเบียงสวนตัวยื่นออกไปเพื่อใหแขกได
มีโอกาสชื่นชมกับทัศนียภาพเมืองไตหวันอีกดวย

expressing the creation of contemporary living style.
Concept in contemporary living function, separating
bath tub and shower to give guests a larger and
more comfortable space. Some guest rooms have
private balcony that offer the exclusive city view to
our guests.

ในหองพักแตละหองจะแบงอุปกรณอำนวยความสะดวกในสวนเปยก
และสวนแหง หนึ่งในหองน้ำที่ใหญที่สุดมี ทีวีกันน้ำ 21 นิ้ว
และแยกสวนอาบน้ำ ออกจากหองสวนแหง ที่มีสุขภัณฑอัจฉริยะ
ติดตั้งไวอำนวยความสะดวก รวมถึงการติดตั้ง ทีวีเอชดี
อินเตอรเน็ตความเร็วสูง และ ระบบไฟฟาที่ปลอดภัย ทั้งหมดนี้
เพื่อใหแขกไดรับความสะดวกสบายอยางที่สุด

Each room is equipped with separate dry-wet
bathing facilities, one with a large bathing tub with
21 inch waterproof TV and an independent shower
room and another powder room which provides a
multi-functional toilet. An HD TV, high-speed internet
connectivity, an electronic safe all ensure your

นอกจากนี้โรงแรมยัง มีศูนยบริการฟตเนส และใหแขกสนุกสนาน
ไปกับการวายน้ำอุ นในสระน้ำแบบเปดโลง และ นวดผอนคลาย
อยางสงบอีกดวย

convenience and comfort. In addition, guests can
enjoy a workout at the fitness centre, a leisurely swim
in the outdoor heated swimming pool, and unwind
at the massage facility, all without any disturbance.
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คุ ร ุ ย ซาว า วิ ล ล า
Karuizawa Villa

เจาของ โครงการคารุยซาวา วิลลา มีแนวคิดในการออกแบบ
สถาปตยกรรมแหงนี้ ใหมีการผสมผสานความเปนธรรมชาติ
รวมอยู ดวย สถาปนิกยูกิโอะ ฮาชิโมโตะ จึงไดออกแบบชั้นกราวด
เปนระเบียงไมทั้งหมด แลวแบงฝงหนึ่งเปนหองน้ำ และดวยกำแพง
ที่โอบลอมวิลลาเอาไวถึงสามดาน ทำใหผู เขาพักอาศัยมีความเปน
สวนตัวสูง สามารถพักผอนและอาบน้ำไดอยางสบายอารมณ
และไรกังวล สวนดานขางของอางอาบน้ำ ไดถูกตกแตงดวยโตะหิน
แจกันดอกไม ที่ซึ่งผู พักอาศัยสามารถนั่งหรือนอนพักผอน
ไดโดยสะดวก สถาปนิกเลือกหยิบยกหวงเวลาอันปลอยวาง และ
วางเปลาของมนุษย มาเปนแนวคิดของการออกแบบที่พัก
สอดคลองกับธรรมชาติ พื้นที่ปลูกตนไมกวา 900 ตารางเมตร
ทำให คูรุยซาวา มีรูปแบบการออกแบบที่ผสานธรรมชาติมาไวกับ
สถาปตยกรรมไดอยางลงตัว

The owner of Karuizawa villa had a desire to build
open-up architecture integrated with nature. To fulfill
this wish, outstanding designer YukioHashimoto
specifically designed deck-shaped balconies not
only on the ground floor but also at one side of
bathroom on the first floor. In according to this villa is
surrounded with walls on three sides, so there is
nothing to worry about the privacy. You even could
cool yourself and enjoy the quiet and relaxing
moment after the bath on a good day. On the one
side of the bathtub, a large stone table is set up to
place the vases and other decorative items. The
owner even could sit or lie on it while the whim lasts.
Mr. Hashimoto, especially adepts at taking
advantages of this“blankmoment” decided by
owner’s inclination and let it naturally integrate into
the residential design.
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Details
Country/Area
Category
Designer
Product number

JAPAN
Villa
Yukio Hashimoto
NEOREST CES9786

พื้นที่กวา 900 ตารางเมตรที่ปลูกตนไมไวเต็มพื้นที่ ทําให
คูรุยซาวา วิลลาปกคลุมไปดวยความเขียวขจี นอกจากนี้
นายฮาชิโมโตะ ยังเลือกที่จะทําโครงสรางใหเปนทรงกระบอก เพื่อให
ผู อยู อาศัย สามารถมองเห็นทัศนียภาพไดกวางขึ้น ไมวาจะอยู
มุมไหนของหอง ก็จะสามารถมองเห็นความเขียวขจีของตนไมได

Blessed with originally planted leafy green plants in
this about 900 square meter courtyard, Karuizawa
villa is naturally surrounded by greenery. In order to
ensure the spacious visual sense,Mr. Hashimoto
chose the cylindrical steel structure to widen the
vision and create the exquisite view- no matter in

หิน..ถูกเลือกใหเปนวัสดุส วนประกอบพื้นฐาน ในหลายสวนของ
ที่พัก ไมวาจะเปนหองนอน หรือ หองเก็บของ ที่แยกสวนดวย
การใชกระจกกั้น พื้นผิวของหิน สะทอนใหเห็นถึงความทันสมัย
ที่ถ อมตน และหากมองจากหนาตางทางทิศเหนือจะสามารถกวาด
สายตาทอดออกไปเห็นทัศนียภาพอันสวยงาม ไดอยางผอนคลาย

which corner of the room, lush green landscape
could by enjoyed. Stone brick floors and walls are
applied to no matter in spacious bathroom or locker
room with a glass partition in this building. The simple
sense of the stone materials makes the whole space
with natural gentle fashion. Through the north

พื้นที่ส วนกลางและหองพักแขกจะอยู ชั้นกราวด ในขณะที่ห องพัก
สวนตัวของเจาบานถูกสรางไวที่ชั้น 1 และมุมใตสุดของชั้นหนึ่ง
เปนหองครัวและหองนั่งเลน รวมพื้นที่ใชสอยประมาณ 90
ตารางเมตร และมีพื้นระเบียงรูปตัวแอลกวา 70 ตารางเมตร
ที่หันหนาเขาหาสวนสวย มีชายคาเขามาลึกกวา 2.5 เมตร ทําให
ไมวาจะเปนวันที่มีสภาพอากาศแบบไหน จะฝนตก หรือ แดดออก
ก็ยังสามารถใชพื้นที่ด านนอกนี้ไดอยางเต็มที่ และ ยังชวย
ควบคุมแสงที่จะเขามาทางหนาตางแบบฝรั่งเศสดานบนอีก ยิ่งทําให
สีเขียวของตนไมใบหญาดูร มรื่นมากขึ้น พื้นที่ บริเวณนี้ใชทั้งไม
และหินเปนสวนประกอบหลัก ใหบรรยากาศชวนหลงใหลราวกับเปน
ที่พักอาศัยของนักกวี

windows, you could sweep the whole view of the
landscape with good mood.
Public area and guest rooms are on the ground
floor, and private residential area is on the first floor.
In the southeast corner of the ground floor where
including the kitchen and living room is about 90
square meters, out of here surrounded by anabout
70 square meter L-shaped balcony. The large deck
balcony facing the courtyard has a 2.5 meter deep
eaves protection, so no matter on the storming day
or hot day; this “outside room” is still able to be fully
used. When the owners look out of the two
Frenchwindows, the deep eavesexactly control the
light and shadow to make the exterior area greener.
Different stone and wood, together with a variety of
natural materials add depth in this area and provide
the residents with a poetic life here.
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จิคุเซนโซ
Chikusenso

กรอบหนาตางอลูมิเนียมกรุด วยกระดาษโชจิ ถูกใชมาเปนบานสไลด
ปูพื้นและหินโทวาดะทำกำแพง จึงใหความรู สึกออนโยนในแบบญี่ปุ น
พื้นผิวโปรงแสงในอางอาบน้ำ เปลงแสงออกมาใหความรู สึกคลาย
โคมไฟกระดาษโบราณ ทามกลางไฟสีแดงระเรื่อสะทอนอยู บนเพดาน
บรรยากาศดังกลาวคือโฉมใหมของโรงแรม จิคุเซนโซ เมาทเทน
ซะโอะ ออนเซ็น รีสอรท แอนด สปา ที่เปดตัวอีกครั้งในฤดู
ใบไมผลิของป 2010 สถาปนิก ฮาชิโมโตะ ยูคิโอะ ไดตระหนักถึง
พลังของมุมมองแหงธรรมชาติแบบญี่ปุ น หลังจากไดเห็น
อางอาบน้ำนี้ครั้งแรก เขาไดรับแรงบรรดาลใจจากรูปทรงและ
พื้นผิว ที่เปนธรรมชาติแตแฝงความล้ำสมัยเอาไวอยางสวยงาม
ดวยความรู สึกออนโยนโดยธรรมชาติของผิววัสดุ ทำใหเขา
จินตนาการไปถึงการออกแบบทั้งหมดของหองพักแขก รูปทรง
โคงมนของอางอาบน้ำและรูปทรงสี่เหลี่ยมของหนาตาง แสงสีขาว
และแสงสีแดง ถึงแมวาความสวยงามดังกลาวจะดูขัดแยงกับความ
เปนธรรมชาติในแบบญี่ปุ นก็ตามที แตก็สามารถสราง
ความผอนคลายในหวงเวลาแหงการพักผอนไดเปนอยางดี

The alminum framework in the window suggests a
shoji paper sliding screen. The floor and walls are
covered in Towada stone, known for its distinctively
Japanese sense of softness. Translucent material in
the bathtub glows like an old-fashioned paper
lantern while indirect lighting casts a blush of warmth
on the ceiling. The location is a room at the newly
remodeled Chikusenso Mt. Zao Onsen Resort & Spa,
reopened in spring 2010. Hashimoto Yukio, the
project's interior designer, recalls being struck
powerfully by the Japanese view of nature when he
saw this bathtub for the first time. Inspired by its form
and texture - neutral but futuristic, with an organic
softness - he let his imagination run from there in
designing the rest of the guest room.The curved lines
of the bathtub and the sharp lines of the window.
White light and red light. Even amid the tension
drawn from such beautiful contrasts the space
suggests a natural Japanese landscape ready to
gently cradle one in a moment of relaxation.

Details
Country/Area
Category
Design (architecture)
Design (interior)
Building area
Total floor area
Opened
Product number
Bathtub
Shower faucets
Integrated washbasin
Automatic faucet
Web
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JAPAN
Resort & Spa
Atelier Abe Hitoshi
Hashimoto Yukio / Hashimoto Yukio Design Studio Co., Ltd.
3,172.20m2
5,284.75m2
2010
PVK180AC#CR1
TBXS41, TBXS1, TBXS19
MLDE PA6
Aqua-auto TEN12LX
http://www.mtzaoresort.com
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ผู กอตั้งโรงแรม จิคุเซ็นโซ อินน ที่อุทยานแหงชาติ ซาโอะ
กลาววาพื้นที่แหงนี้มีราคาแพงที่สุดในรอบ 400 ปของพื้นที่
น้ำพุร อน ออนเซ็น โทกัตตะ

The hotel's forerunner, the Chikusenso hot springs inn
located in Zao National Park, boasted some of the
most expansive grounds in the 400-year history of the
Togatta Onsen hot springs area. Hashimoto says that

ฮะชิโมโตกลาววา เขาตองการปรับปรุงโรงแรมแหงนี้ใหกลาย
เปนพื้นที่ที่ใหความรู สึกแบบญี่ปุ น เพื่อใหเกิดเปนจุดดึงดูด
นักทองเที่ยวตางชาติในประเทศใหมาใชบริการ
ดังนั้นเขาจึงสนใจปรับปรุงทั้งการแชน้ำรอนในบอสาธารณะ และ
การแชน้ำรอนแบบสวนตัวในหองพัก ซึ่งออกแบบใหมีหลากหลาย
รูปแบบ เฉกเชนอางอาบน้ำเรืองแสงที่เห็นในหนาที่แลว ฮาชิโมโตะ
ยังออกแบบอางอาบน้ำที่ทำมาจากไมขัดเงา ไมสนฮิโนกิ เซดาร
และ เซรามิค รูปแบบของหองพักไดถูกจัดวางเพื่ออวดโฉม
ใหเห็นอางอาบน้ำอยางชัดเจน

in approaching the renovation he was committed to
creating a Japanese-style space. In seeking to
attract guests from overseas, he felt it was critical to
use the hot springs to convey Japanese culture, to
target the international through the domestic.For this
reason, he emphasized not only the communal bath
but also the private baths in individual guest rooms.
The private baths come in a wide variety of styles. In
addition to the illuminated bath seen on the
previous page, Hashimoto also designed original
Japanes que bathtubs made of lacquer, hinoki
cedar, and ceramics. Guest room layouts are also
designed to show off their baths. In this way, an
old-fashioned hot springs inn with a proud tradition
has desucof-ytilatipsoh ,wen a sa nrober neebresort
hotel.
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คอนราด โฮเทล แอนด รี ส อร ท ดู ไ บ
Conrad Hotels & Resort Dubai

โรงแรมคอนราด ดูไบ ถูกตกแตงใหมีบรรยากาศสุขุม ปราดเปรียว
และ ทันสมัย โรงแรมตั้งอยู ใจกลางศูนยการเงิน และยานช็อปปง
จึงเปนที่ที่แขกสามารถทำงานและพักผอนไดอยางสะดวกสบาย
และที่นี่ก็ยังไดรับการขนานนามวาเปนโรงแรมสุดหรูหรา อันเปน
แหลงดึงดูดนักทองเที่ยวที่สำคัญแหงหนึ่งของโลกเลยทีเดียว

Conrad Dubai offers discreet modern elegance in
the heart of Dubai's financial and shopping district
where guests can discover superb business and
leisure amenities at one of the world's favourite
luxury destinations.

Details
Country/Area
Category
Opened
Rooms
Owner
Product number
Toilet
Lavatory
Bathtub
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UAE
Hotel *****
2013
555
Hilton Worldwide
CW822J/816pcs、CW875NJ/116pcs
UFS800CK/68pcs
L530K/1114pcs，LW587J/93pcs
FBY1610PE/501pcs
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แขกที่เขาพักจะไดรับบริการที่ดีที่สุด ไมวาจะเปนสปา หองสตรีม
หองนวดบำบัด สระวายน้ำกลางแจง ฟตเนส หองสำหรับ
กิจกรรมครอบครัว หองประชุม พรอมดวยการดูแลสุดพิเศษ
จากพนักงานตอนรับ อีกทั้ง บริการแขกผู เขาพัก ดวยอาหาร
รสเลิศที่ถูกตกแตงอยางประณีตงดงาม หองอาหารรวมสมัย
อีกดวย

Guest will be entertained by top-class recreational
facilities such as spa, steamroom, massage, outdoor
pool, fitness center, family room, meeting facilities,
concierge. The exquisite cuisine and contemporary
restaurants are also available at Conrad Dubai. Step
into the inviting rooms and escape the stresses of the
day with a wide range of amenities such as TOTO’s

เมื่อกาวเขาไปสู หองพัก ทานสามารถหลบฉากจากความตึงเครียด
ของวันที่เพิ่งผานไป ดวยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมาย เชน
สุขภัณฑ TOTO อางลางมือ อางอาบน้ำ และ อื่นๆอีกมากมาย

toilets, lavatories, bathtubs and so on.
All the contemporary guest rooms and suites boast
supreme comfort, the latest technology and
breathtaking views of the Arabian Gulf or the
magical city of Dubai. The modern luxury can be
enjoyed at the Conrad Dubai.
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อีสเทิร น แมนกรูฟส อังสนา รีสอรท
Eastern Mangrove Angsana Resort

อีสเทิร น แมนกรูฟส โฮเทล แอนด สปา โดยอนันตรา
ตั้งตระหงานอยู ริมน้ำ เปนดั่งสรวงสวรรคอันโดดเดนของ
คนเมือง ที่นี่เปนสถานที่ที่รวมโรงแรม ทาเทียบเรือ หางราน และ
ที่พัก เอาไวดวยกันอยางครบถวน โรงแรมแหงนี้ตั้งอยู บนสถานที่
อันโดดเดนและใหประสบการณอันแสนนาประทับใจของอาบูดาบี
แดแขกที่เขาพัก ความสวยงามอยางเปนเอกลักษณของทิวทัศน
ปาโกงกางที่เรียงรายเปนฉากหลังอันเปยมไปดวยวัฒนธรรม
สงผลใหโรงแรมกลายเปนสถาปตยกรรมอันแสนนาประทับใจ

Majestically set on the waterfront, Eastern
Mangroves Hotel & Spa by Anantara is a natural
haven on the cusp of urban life. Forming part of an
integrated hotel, marina, retail and residential
destination, its unique location offers guests an
exceptional Abu Dhabi experience. The exotic
beauty of the region’s precious mangroves provides
the perfect backdrop for the rich cultural traditions
embodied in the hotel’s impressive architecture.

อีสเทิร น แมนกรูฟส โฮเทล แอนด สปา คือการคนพบสถานที่
พักผอนอันหรูหราที่เปนดั่งบทสรุปของชีวิตชาวเมืองอิมิเรตส
และ เติมเต็มดวยธรรมชาติอันทรงเสนหที่ อีสเทิร นแมนกรูฟ
โดย อนันตรา
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Discover luxury accommodation definitive of urban
Emirati life, yet filled with natural charm at Eastern
Mangroves by Anantara.
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Details
Country/Area
Category
Opened
Owner
Interior designer
Rooms
Product number
Toilet
Bathtub
Lavatory
Faucet
Shower
Web
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UAE
Hotel&Resort
2012
TDIC
PIA Thailand and AK Design Dubai
222
CW822J and BW822NJ
FBY1710CPE
L620K
TX119LEL，TX447SEL
TX469SEL，TX721AES，TX472SESM
http://abu-dhabi.anantara.com/

เมื่อเดินทอดนองผานหองโถงอันงามสงา และ ทางเดินที่ทอดยาว
อยู ภายใน ทานจะสัมผัสไดถึงกลิ่นอายการออกแบบแนวอาหรับ
ดวยเฉลียงทางเดินหลัก และ เพดานโคงมน สถานที่ที่หลีกเรนจาก
ความวุ นวาย และ พลุกพลานของชุมชนเมือง

Wander through the majestic halls and corridors, a
breathtaking showcase of Arabian design, with
grand central passageways and arched ceilings. An
inviting sanctuary blissfully sheltered from the hustle
and bustle of the city centre. Choose from over 200

โรงแรมแสนสวยในอาบูดาบีแหงนี้ มีห องพักใหเลือกกวา 200 หอง
และทุกหองไดรับการตกแตงแบบผสมผสานความชิค ไวอยาง
กลมกลืนกับวัฒนธรรมทองถิ่น

rooms at this picturesque hotel in Abu Dhabi, all
decorated in a comfortable yet chic style and
boasting lavish cultural touches. Enjoy the freshest
and finest cuisine at Paychaylen or relax for a drink

ทานจะไดรับประทานอาหารอาหารที่สดใหมและคัดสรรมาเปนอยางดี
ที่ หองอาหาร ปาชายเลน หรือพักผอน จิบเครื่องดื่มที่
บาร อิมเพรสชั่น (Impression) ระหวางนั่งชื่นชมธรรมชาติของ
ปาโกงกาง คืนพลังสู อารมณที่ อนันตรา สปา เพิ่มพลังใหกับ
รางกายดวยศิลปะแหงการออกกำลังที่ห องฟตเนส รวมถึงวายน้ำ
ผอนคลายไปกับสระน้ำในรม และ สำหรับนักธุรกิจ อีสเทิร น
แมงกรูฟ ไดจัดเตรียมสถานที่และอุปกรณอำนวยความสะดวก
อันหรูหราไวใหทานไดเลือกใชเวลาไปกับธุรกิจของทานดวยเชนกัน

at Impressions, complemented by views across the
mangroves. Rejuvenate your senses at the
incomparable Anantara Spa. Energise at the
state-of-the-art gym and then relax poolside under
the shade of a gazebo. For business or leisure,
Eastern Mangroves provides a backdrop ripe with
serenity and elegance.
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โรงแรม โฟร ซี ซ ั ่ น มุ ม ไบ
Four Seasons Hotel Mumbai

สัมผัสประสบการณที่ดีที่สุดในมุมไบสถานที่ที่
แสนโดดเดนดานการบริการในดินแดนภารตะ เขาพักใน
หองพักสุดพิเศษของ โรงแรม โฟรซีซั่น มุมไบ ที่มี
ทัศนียภาพของทะเลอาราเบียนอันสวยงาม พรอม
ดวยบริการอันสุดแสนจะพิเศษที่เหมาะแกการมาทำ
ธุรกิจและพักผอน

Experience the best of Mumbai from your base at
this sleek icon of Indian hospitality. Enjoy spacious
accommodations at Four Seasons Hotel Mumbai
– many with views of the Arabian Sea – and
unrivalled service that anticipates your every
business and leisure need,Aer the crowning glory,
covering the entire rooftop of Four Seasons Hotel

หากขึ้นไปบนชั้นดาดฟาของโรงแรมโฟรซีซั่น มุมไบ
จะไดพบกับบรรยากาศที่แสนจะสดชื่นและใหความรู สึก
อิสระดวยวิวทะเลอาราเบียนและแสงไฟของเมืองมุมไบ
ที่สวยจนอาจลืมหายใจไดเลยทีเดียว

Mumbai creates an atmosphere that redefines
the notion of freedom with breath-taking views of
the sea and the lights of Mumbai spread out like
a blanket beneath you.

Details
Country/Area
Category
Opened
Interior designer
Hotel Owner
Product number
Products W.C
Toilet (Bidet)
Bidet Mixer
Lavatory
Faucet
Bathtub

INDIA
Hotel *****
2008
BilkeyLlinas Design
Four Seasons Hotel Mumbai - a division
of Magus Estates and Hotels Pvt. Ltd
CW823J
BW820J
TX303BES (Ego 2)
LW540J
TX119LECK7 (EGO 2 Cross Handle),TX448SEL
(5 Hole Bath and Shower set)
FBY1764CPV (1720 X 900) Cast IronFree standing
bath tub/ with appron.
TX491S,THX118SESM

Shower
Thermostatic Diverter
with SMA
TX442SES
Paper Holder
TX703AES+ TX722AES
Web
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http://www.fourseasons.com/Mumbai

52

นอกเหนือจากนั้น หองพักที่แสนล้ำสมัย ที่ไดรับการประดับประดา
อยางหรูหรา และ หองประชุมที่ไดเปรียบที่อื่นในหลายๆ
ดานไมวาจะเปน พื้นที่ถึง 25,000 ตารางฟุต ที่ตกแตงในรูปแบบ
คลาสสิครวมสมัย อันเชื่อมตอจากทางประตูหลักของโถงใหญ
โดดเดนดวยสิ่งอำนวยความสะดวกมากมายซึ่งสามารถชวยใหการ
จัดการประชุมของคุณสะดวกงายดาย

The Hotel’s 202 rooms and suites and restaurants San
Qi (three energies) and cafe Prato attract a loyal
following. Like the rest of the Hotel, The Spa
showcases the best of modern Mumbai – world-class
facilities set in stylish surroundings, underpinned by a
strong core of traditional values. In addition The
Mansion - an avant-garde, residential style of

สถาปนิกผู มีชื่อเสียงชาวญี่ปุ น ยาสุชิโร โคอิชิ จาก เอสพีไอเอ็น
กลาววา หองนี้สามารถปรับเปลี่ยนรูปแบบไดงาย ไมวาจะทำเปน
งานในรูปแบบกลางแจงหรือในรม และดวยที่ตั้งของโรงแรม
อยู ในบริเวณใจกลางแหลงการเงินและการธุรกิจของ เขตวอรลี
ถือเปนทำเลที่เอื้อตอสะดวกในการติดตอธุรกิจเปนอยางยิ่ง

banqueting and meeting facility offers a unique
vantage point with 25,000 square feet of classic and
contemporary luxury space with direct access from
the portecochère. Accented with modern facilities
and state-of-the-art technology it provides unrivalled
intimacy and focus for your event. Designed by
renowned Japanese designer – Yasuhiro Koichi of
SPIN; it provides versatile indoor and outdoor spaces
to compliment every style of event. Located in
Mumbai’s emerging financial and commercial
district of Worli, it is easily accessible from both –
North and South.
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โรงแรม ดิ โอเบอรอย มุมไบ
The Oberoi Mumbai Hotel

55
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Details
Country/Area
Category
Opened
Rooms
Interior designer
Owner
Product number
NEOREST
Lavatory
Bathtub
Faucet
Shower
Thermostatic
Diverter with SMA
Web
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INDIA
Hotel *****
1986
287
Mr Patki
TCC Luxury Hotels & Resorts PCL
CS991TU/TCF9911A (Neorest EX)
LW645J
FBY1760CHPWV10/FBE1764CE
TX118LECK7，TX445SECMV3N
THX118SEMN

ดวยทำเลใจกลางยานธุรกิจ ทั้งดานการเงินและสารพันบันเทิง
ดิ โอเบอรอย มุมไบ อยู หางจากแหลงทองเที่ยวที่น าสนใจเพียง
ไมกี่ก าวเทานั้น อีกทั้งยังมีทัศนียภาพอันสวยงามของมหาสมุทร
และเสนขอบฟาของเมืองใหญเปนสวนประกอบ

and entertainment districts, The Oberoi Mumbai is
minutes away from the city’s many tourist attractions
and offers a panoramic view of the expansive
ocean and city skyline. The soaring, fourteen-level

หองพักแนวสูงทั้ง 14 ชั้น ปูด วยหินออนแบบดั้งเดิม
ใหอารมณแบบรวมสมัย ซึ่งเขากันไดอยางเหมาะเจาะกับการตกแตง
แบบวัฒนธรรมอันพิถีพิถันสไตลภารตะ

atrium and pristine white marble floors offer a fitting
introduction to the contemporary interiors, which are
perfectly offset by traditional Indian aesthetics. The
287 guestrooms include 73 suites- the largest number

TX473SESV1
www.oberoihotels.com

Situated in the heart of the city’s business, financial

หองพักแขก 287 หอง รวมถึง หองชุดอีก 73 หอง ซึ่งเปน
จำนวนหองพักที่เยอะที่สุดในเมืองนี้ ตกแตงอยางประณีตและ
เลือกใชผลิตภัณฑที่มีเทคโนโลยีใหมลาสุด แตละหองถูกออกแบบ
อยางหรูหราเพื่อใหเปนดั่งสรวงสวรรคของการพักผอนและการมี
ชีวิตแสนดีที่นี่

in the city. Meticulously appointed and equipped
with the latest technology, each room is carefully
designed to be a luxurious haven for relaxation and
well-being.
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โรงแรม เจ ดั บ บลิ ว แมริ อ อท
JW Marriott Hotel

เจ ดับบลิว แมริออท ฮานอย ไดรับการออกแบบโดย คาลอส
ซาปาตา สตูดิโอ ซึ่งไดรับแรงบันดาลใจในการออกแบบมาจาก
รูปแบบแนวชายฝงอันแสนนาดึงดูดใจที่มีลักษณะคลายมังกร

Designed by Carlos Zapata Studio, inspired by the
country’s magnificent coastline and evokes
characteristic of dragon, the ‘reverse skyscraper’ JW
Marriott Hanoi is a new breathtaking luxury hotel in

ตึกสูงเสียดฟาของโรงแรม เจ ดับบลิว แมริออท ฮานอย
แหงนี้เปนโรงแรมแสนหรูหราแหงใหมของ ของเมืองฮานอย
ประเทศเวียดนาม ดวยหองพักจำนวนถึง 445 หอง พื้นที่
ใชสอยรวมถึง 39,348 ตารางเมตร และยังมีห องพักอันแสนหรู
และ หองชุดอีก 52 หอง หองอาหาร 6 หอง และ
บารเครื่องดื่มกลางแจง นับไดวาสถานที่แหงนี้ คือที่พักผอน
ที่เหนือความคาดหวังของคุณเลยทีเดียว

59

Hanoi, Vietnam. With 445 rooms including 39348-sqm
luxury guestrooms and 52 Suites, six restaurant and
bar outlets, this is the venue that sets no limit to your
expectation.
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Details
Country/Area
VIETNAM
Category
Hotel *****
Opened
2013
Architecture design Carlos Zapata
Interior design
PETER SILLING & ASSOCIATES
Rooms
445
Owner
Bitexco Vietnam Group
Product number
Products NEOREST PKZ1800A/FRR220BR (presidential suite)
Toilet
CW822J/TC393VS/WH013R/MB004CP
(deluxe suite)
Lavatory
LW991A (presidential suite)
Shower
TMC95V101R (presidential suite)
Web
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สุขภัณฑ โตโต ถูกนำมาใชในหองน้ำเกือบทุกหองใน โรงแรม เจ
ดับบลิว แมริออท โดยเฉพาะในหองที่เปนหองพักระดับพรีเมี่ยม
ของโรงแรม เชน หองชุด เพรสสิเดนท ที่ติดตั้ง ชุดสุขภัณฑรุ น
นีโอเรส ไวครบชุด ไมวาจะเปน อางอาบน้ำนีโอเรส
อางลางมือนีโอเรส และ ฝกบัวอาบน้ำโตโต

Most of the restrooms inside JW Marriott Hanoi are
equipped with TOTO products. Especially, the most
luxurious room in the hotel – The Presidential Suites
are equipped with TOTO’s Neorest series products,
including the Neorest bath, Lavatories, and showers.

jwmarriottHanoi.com
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โรงแรม เลอ เมอริเดียน กรุงเทพฯ ประเทศไทย
Le Méridien Bangkok Hotel
จากการผสมผสานวัฒนธรรมสมัยใหมกับวัฒนธรรมยุโรปอันยิ่งใหญ
เขาดวยกัน เลอ เมอริเดียน ไดสรางบรรยากาศอันงดงามใหลูกคา
ที่มาใชบริการ ไดรูสึกอิ่มเอมไปกับชวงเวลาที่ใชจายไประหวางเขาพัก
ที่โรงแรมแหงนี้ สัมผัสสิ่งใหมที่มากกวาแคพบเจอะสถานที่ใหมๆ
คนพบประสบการใหมของการมองเห็น เลอ เมอริเดียน เปนกลุม
โรงแรม ที่ใหญเปนอันดับตนๆ ของโลก ซึ่งปจจุบันได ทำการบริหาร
โรงแรม ระดับหรู และ ระดับเลิศอยูกวา 100 ที่ ทั่วโลก ซึ่งแตละที่
ตั้งอยูในทำเล ใจกลางเมืองใหญๆ ในหลายทวีป ไมวาจะเปน ยุโรป
อัฟริกา ตะวันออกกลาง เอเชียแปซิฟก และ อเมริกา

Mixing contemporary culture with its European
heritage, Le Méridien creates a culturally refined,
meaningful and stimulating atmosphere inspiring
guests to celebrate the beauty of a moment.
Discover more than just a new destination. Discover
a new way of seeing. Currently, Le Méridien is a
global hotel group with a portfolio of more than 100
luxury and upscale hotels. The majority of its
properties are located in the world’s top cities and
resorts throughout Europe, Africa, the Middle East,
Asia Pacific and the Americas.

Details
Country/Area
Category
Opened
Rooms
Interior designer
Owner
Rooms
Product number
Washlet
Toilet
Web
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Thailand/ Bangkok
Shopping Mall*****
2008
-Pia Interior Cmpany Limited
TCC Land
282
TCF491
CW940,CWT822NJT1,UFS800CW
www.lemeridienbangkokpatpong.com
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โรงแรม ฮิลตัน สุขุมวิท
The Hilton Sukhumvit Hotel
โรงแรมในเครือ ฮิลตัน โฮเทล แอนด รีสอรท มีสาขาใหบริการอยู
มากกวา 540 ที่ ใน 78 ประเทศ แขกที่เขาพักทั่วโลกจะไดสัมผัส
ประสบการณการเขาพักผอนในสถานที่ที่ไดรับตกแตงดวยการ
ออกแบบสวยงาม เฉียบแหลม และ หรูหรา รวมถึงมีหองทานอาหาร
ที่ทันสมัยใหบริการอยูอีกดวย ซึ่งนั่นทำใหโรงแรมฮิลตันกลายเปน
ผูนำดานการใหบริการและดูแลลูกคาเสมอมา

With more than 540 locations in 78 countries, Hilton
Hotels & Resorts provide an authentic and
contemporary experience for guests worldwide.
Explore our hotels and the smart design, thoughtful
amenities and innovative dining options that
make us a global leader in hospitality.

Details
Country/Area
Category
Opened
Rooms
Interior designer
Owner
Rooms
Product number
Washlet
Toilet
Web
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Thailand/ Bangkok
Shopping Mall*****
2013
-Pia Interior Cmpany Limited
TCC Land
282
TCF491
CW914UT
www3.hilton.com
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โรงแรม โอคุ ร ะ เพรสที จ กรุ ง เทพ
The Okura Prestige Bangkok Hotel

โอคุระ เพรสทีจ กรุงเทพ เปนโรงแรมระดับ 5 ดาว ที่มีดีไซน
นำสมัย หรูหรา ตั้งอยู ใจกลางเมืองหลวงของประเทศไทย
พรอมสิ่งอำนวยความสะดวกอันทันสมัยที่จะใหความสุขสบาย
อยางสูงสุด รวมถึงใหความอบอุ น และมีสเนหในแบบของการ
ใหการชวยเหลือบริการดูแลในแบบของไทยอีกดวย

The Okura Prestige Bangkok is a stylish, luxurious and
contemporary five-star hotel located at the heart of
Thailand’s capital city. The hotel combines unrivalled
levels of comfort and convenience with the warmth
and charm associated with genuine Thai hospitality.

Details
Country/Area
Category
Opened
Rooms
Owner
Interior designer
Product number
WASHLET
Toilet
Lavatory
Faucet
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THAILAND
Hotel *****
2012
240
TCC Luxury Hotels & Resorts PCL
PIA INTERIOR COMPANY LIMITED

Bathtub
Shower

TCF491Ａ
CW914UT, UFS800CW
L710C, LW316CJ, L24, LT940, L700C-HR
TS250A, TS192, TX467SK, TS256AS7, DLE104BSH2, DLE404BSH1,
DLE404BSH2, TS112B14, TS193
PPYD1620
TX473SKV1

Web

www.okurabangkok.com
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โรงแรม พาร ค ไฮแอท ปารี ส -วองโดม
Park Hyatt Paris-Vendome Hotel
^

ตึกโรงแรม พารค ไฮแอท ปารีส-วองโดม ซึ่งตั้งอยู บน ถนน ครู เดอ ลา เปซ
อยู ไมหางจากจตุรัสวองโดมและโรงอุปรากร โอเปรา กานิเย มากนัก และที่นี่ท านยัง
สามารถมองเห็นทัศนียภาพของชุมชนเมืองปารีสไดอีกดวย เมื่อเร็วๆ มานี้ พารค
ไฮแอท ปารีส-วองโดม ไดรับการปรับระดับขึ้นเปนโรงแรมระดับหรูหรา ซึ่งถือไดวา
พารค ไฮแอท ปารีส-วองโดม เปรียบเสมือนผลงานชิ้นเอกดานสถาปตยกรรม
ที่มีการออกแบบอยางดูเรียบหรูและนำสมัย

The Park Hyatt Paris-Vendôme Hotel towers over the famed Rue de

โรงแรมมีห องพัก 156 หอง และ หองชุดอันนาประทับใจอีก 43 หอง
ใหบรรยากาศของความสะดวกสบาย ดวยโถงรับแขก ระเบียงสวยทรงสเนห
หองอาหารที่มีใหเลือกหลากหลาย รวมถึงพอครัวระดับ มิชิลินสตาร สปา และ
ฟตเนส เคสุเกะ อาริตะ ผู จัดการฝายดูแลลูกคา ไดรับ การตอบรับที่ดีจากแขก
ที่ไดใชสุขภัณฑภัณฑ NEOREST และ ฝารองนั่งอัตโนมัติ ที่ถูกติดตั้งในโรงแรม
กลาวไดวา โรงแรมไดรับผลตอบรับทางดานบวก จากลูกคาชาวญี่ปุ นเปนหลัก
และในระบบการจองหองพักนั้น ทางโรงแรม ไดเปดโอกาสใหลูกคาไดเลือกหองพัก
ที่มีห องน้ำที่ติดตั้งสุขภัณฑของ TOTO และดวยกิจกรรมนี้ จึงทำใหแขกที่เขาพัก
หลายตอหลายคนชื่นชอบเปนอยางมาก

The hotel has 156 rooms and 43 impressive suites, a comfortable,

la Paix, within walking distance of Place Vendôme and Opéra
Garnier. As such, it offers a unique view over the city of Paris.
Recently upgraded to the rank of luxury hotel, Park Hyatt
Paris-Vendôme is a true masterpiece of contemporary
architecture and clean, modern design.

inviting lobby, a captivating terrace, several restaurants (including
a Michelin-starred restaurant), a spa and fitness centre. Front Desk
manager Keisuke Arita has only heard good things about the
NEOREST toilets and WASHLETs installed in the hotel. The positive
feedback has primarily come from the Park Hyatt’s many
Japanese guests. The reservation system introduced by the luxury
hotels allows guests to specifically request a bathroom equipped
with a TOTO toilet. Many guests appreciate this important
reservation option.

Details
Country/Area
Category
Opened
Interior designer
Owner
Rooms
Products
Product number
Toilet
Web
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FRANCE
Hotel *****
2002
Ed Tuttle
Hyatt Hotels Corporation
156 bedrooms, 43 suites
NEOREST LE, WC with integrated WASHLET
and additional WASHLETs
CW998DF
http://www.paris.vendome.hyatt.fr
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โรงแรม เมยแฟร ลอนดอน
May Fair Hotel,London

หลังจากไดทำการเปดตัวอยางเปนทางการในศตวรรษที่ 20
โรงแรม เมยแฟร ก็กลายเปนตัวแทนของดินแดนฮอลลีวูด
ในลอนดอน ในชวงยุค 60 ซึ่งเปนยุคที่เมยแฟรโดดเดนเปน
อยางมาก เริ่มตนจากความเปนพิเศษอยางเปนสวนตัวแลวคอยๆ
ผสมผสาน การออกแบบที่ตอบรับความตองการของแขกที่เขาพัก
รวมถึงการสรางความทรงจำที่งดงามและความหรูหราเหนือคำ
บรรยาย

From its Royal opening in the '20s to its reputation as
Hollywood’s playground in London in the '60s, The
May Fair has always enjoyed an iconic status.
Exclusive from the outset, it offers guests a mixture of
bespoke design, memorable experiences and luxury
without pretension.
The finest details are everywhere, from the Spa and

โรงแรมแหงนี้ไดรับการตกแตงอยางปราณีตในทุกพื้นที่ ไมวาจะเปน
ที่ห องสปา บารเครื่องดื่ม หรือแมแตหองอาหารที่ชื่อควิ๊นซ
จากหองชุดสุดหรู 12 หองที่เปดใหบริการ หองชุด อีโบนี่ คือ
หองชุดแบบลาสุดที่มาพรอมกับหองน้ำสุดหรูอันประกอบไปดวย
สุขภัณฑสุดหรูจาก TOTO NEOREST LE อีกดวย

Bar to the destination restaurant Quince, but
nowhere more so than in the twelve Signature Suites.
The latest of these is the Ebony Suite, which comes
with a sanctuary bathroom fitted with the ultimate in
TOTO luxury from the NEOREST LE range.

Details
Country/Area
Category
Refurbishment
Designer
Owner
Year Built
Number of Rooms/Suites
Product codes
Toilet
Lavatory
Lavatory faucet
Mirror
Accessories
Web
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UK
Hotel *****
2012
MACH Architecture in association with
the May Fair in-house design team
Edwardian Group
1920s
40 bedrooms, 13 suits
CW998CH
MR720ACR1, LW991DF
TEN40AWV105
MI10015B-WI
YT900S6, YA900, VH10704U
www.themayfairhotel.co.uk
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โรงแรม คอนนอช ลอนดอน
Hotel Connaught,London

หลังจากหนึ่งในโรงแรมสุดหรูแหงหนึ่งในลอนดอน รับทราบขาว
ความหรูหรา อันแสนทันสมัยของ โรงแรมเมยแฟร โรงแรมจึงไดทำ
การสรรหา ทีมนักออกแบบชื่อดังจากนานาประเทศ ที่ถูกคัดสรร
มาเปนอยางดี ใหรวมกันออกแบบปรับปรุงโรงแรม ใหมใหออกมา
อยางพิถีพิถัน รวมถึงไดผสานศิลปะสมัยใหมในสไตลยุคเอ็ดเวิร ด
(Edwardian period) กับ รูปแบบการออกแบบในสมัย ศตวรรษที่
21 ไวไดอยางลงตัว ในทุกรายละเอียด

One of London’s most prestigious hotels, in the heard
of fashionable Mayfair, has recently benefited from
a delicate restoration. A team of internationally
renowned designers were cherry-picked to bring the
Connaught up-to-date with state-of-the-art
technology and a design-led-interior. The restoration
was carried out with meticulous attention to
Edwardian period detail, while adding the best of

หองน้ำในหองชุดที่มีการออกแบบในรูปแบบของการผสมผสาน
ศิลปะและเทคโนโลยี โรงแรมติดตั้งสุขภัณฑ ฝารองนั่งอัตโนมัติ
NEOREST LE เพื่อใหบริการความสะดวกสบายแกแขก
ผู เขาพักอาศัย NEOREST LE เปนผลิตภัณฑที่มีนวัตกรรม
ลาสุดของฝารองนั่งอัตโนมัติ TOTO

21st century design.
The bathrooms of the hotel suites feature
state-of-the-art technology with 37 NEOREST LE
WASHLET WCs for the enhanced comfort of guests.
The NEOREST LE is the most innovative WASHLET in
TOTO’s product portfolio.
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Details
Country/Area
Kategorie
Refurbishment
Designer
Owner
Year built
Products
Product Code
Toilet

UK
Hotel *****
2009
Guy Oliver, David Collins and India Mahdavi
Maybourne Group
1897
Neorest LE Washlet

Web

www.the-connaught.co.uk

CW998CH

74

โรงแรมแมนดาริน โอเรียนทอล มิวนิค
Mandarin Oriental,Munich

โรงแรมแมนดาริน โอเรียนทอล มิวนิค เปนโรงแรมสุดสุดหรู
ที่ตั้งอยู ในตึกสมัยเรอเนสซองสใหม หองพัก 73 หอง ที่ดูหรูหรา
พรอมสรรพทั้งเทคโนโลยีสุดล้ำ หองพักแตละหองมีเอกลักษณ
เฉพาะ ที่ผสมผสานกลิ่นอายของรูปแบบเรอเนสซองสไวดวย
ทุกหอง เทคโนโลยีล้ำสมัยถูกติดตั้งไวในหองพัก รวมถึงหองน้ำ
ของโรงแรม TOTO เปนสวนหนึ่งที่ช วยใหแนวคิดนี้เกิดขึ้น ดวย
เซรามิค และ อุปกรณสุขภัณฑที่มีความโดดเดนและดึงดูดสายตา
ฝารองนั่งอัตโนมัติ NEOREST ถูกติดตั้งไวในหองชุด
และผลิตภัณฑ รุ น NC ถูกติดตั้งไวในหองพักแขก

The Mandarin Oriental in Munich is an especially
exclusive luxury hotel located in an elegant
Neo-Renaissance building. The 73 guest rooms
feature a classic, elegant look and innovative
technologies. All rooms and suites are very spacious
and feature their own unique design based on the
hotel’s Renaissance style.
The high-quality technology featured in the rooms is
continued in the hotel's bathrooms. TOTO is the ideal
partner to supply bathroom ceramics and fixtures
that reflect the sophisticated room amenities.
NEOREST WASHLETs are installed in the suites, and NC
series toilets in the rooms.

Details
Country/Area
Category
Refurbishment
Owner
Rooms
Product
Produt number
Toilet
Web
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GERMANY
hotel *****
2011
Mandarin Oriental Hotel Group
73
NC, wallhung WC, NEOREST SE, WC
with integrated WASHLET
CW762Y, CW997DF
http://www.mandarinoriental.de/munich/
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โรงแรม ลอตเต มอสโคว
Lotte Hotel Moscow

โรงแรมระดับหาดาว เลขที่ 8 ถนนโนวินสกี้ ทำเลที่สะดวกในการ
เดินทางใจกลางแหลงเศรษฐกิจและสถานที่ช็อปปงกลางกรุงมอสโคว
โรงแรมแหงนี้ประกอบไปดวยหองพัก 304 หอง รวมหองชุด
โรงแรมลอตเต มอสโคว เปนโรงแรมที่ขึ้นชื้อในการใหบริการ
อาหารเย็นชั้นเลิศในระดับนานาชาติ หองอาหาร เลส เมอนู
(Les Menus) จะใหบริการอาหารฝรั่งเศสแบบดั้งเดิมที่ถูกรังสรรค
โดย เชฟ ปแยร การคแนร พอครัวมิชิลิน ระดับสามดาว และ
หองอาหาร เมกุ (MEGU) จากนิวยอรค จะใหบริการอาหารแบบ
ญี่ปุ นผสมผสาน (fusion) แดแขกที่เขาพัก
ในสวนของบารในโรงแรมและ เลาจน แขกที่เขาพักสามารถรื่นรมย
ไปกับคอกเทลชั้นเลิศ หองประชุมที่มีอุปกรณอำนวยความสะดวก
อันหรูหรา และ สโมสรอันทันสมัยสำหรับนักธุรกิจ และสำหรับทาน
ที่กำลังมองหาการพักผอนที่แสนผอนคลาย มันดารา สปา
(Mandara Spa) สปาชื่อดังแหงหนึ่งของโลกก็พรอมใหบริการ
สำหรับผู เขารับบริการทุกทาน ฟตเนส และ สระวายน้ำอันทันสมัย
ที่จอดรถใตดินขนาดใหญ และรวมถึงสถานที่ตั้งของโรงแรมเอง
ก็ใกลกับสถานบันเทิงที่น าสนใจมากมาย
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The five-star hotel, conveniently located at 8
Novinskiy Boulevard in the heart of Moscow’s
financial and shopping districts, has 304 spacious
rooms and suites. Lotte Hotel Moscow also features
first-class dining options featuring internationally
renowned names. Among them is Les Menus, serving
classic French dishes artistically transformed by a
Michelin three-star chef Pierre Gagnaire, and MEGU,
a Japanese fusion restaurant from New York. In the
hotel bar, The Lounge, guests can relax and enjoy
premium cocktails, elegant meeting and
convention facilities, and an innovative Club Floor
for business travellers. Those seeking wellness and
fitness will find the world-famous Mandara Spa, a
fitness club and modern swimming pool. The
ten-storey building also has a large underground car
park. The hotel is close to the city’s main attractions
and entertainment options. The outstanding service
aims to anticipate guests’ needs and exceed
expectations.
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Details
Country/Area
Category
Opened
Owner
Rooms
Product number

Web

RUSSIA
Hotel *****
September 2010
Lotte Hotels and Resorts
38 luxury suites and 262 rooms
Urinal 1.0 Gpf/3.8 Lpf, toilets CS880BRU,
WASHLETs SG TCF 491K,
washbasins WHITE L548, bathtub TOTO KIKI
www.lottehotel.ru

สุขภัณฑ TOTO เปนสวนหนึ่งที่ช วยเนนย้ำภาพลักษณของการให
บริการอยางหรูหราของโรงแรมแหงนี้ ผลิตภัณฑไดถูกติดตั้ง
ทั้งในพื้นที่ที่เปนสวนสาธารณะ หองสุพีเรีย หองดีลักซ
หองรับรองอันโออา หองโถงเอนกประสงคขนาดใหญ และ
รวมถึงหองชุดอันหรูหรา อาทิ หองชุดเอ็กเซคคิวทีฟ และ
หองชาลอตเต โรงแรมแหงนี้เลือกใชผลิตภัณฑอางอาบน้ำ
อางลางมือ โถสุขภัณฑ โถปสสาวะชาย และ ฝารองนั่งของ
TOTO

TOTO products further underscore this focus on
service and luxury. They are featured in the public
areas, the Superior, Deluxe, Luxury and Atrium rooms,
and in the following luxury suite categories: Junior
Suite, Executive Suite and Charlotte Suite. The hotel
is equipped with TOTO bathtubs, washbasins, toilets,
urinals and WASHLETS.
"TOTO products represent the fusion of design and

เจสัน โช ผู จัดการทั่วไปของโรงแรมลอตเต มอสโคว กลาววา
ผลิตภัณฑ TOTO เปนดั่งตัวแทนของการออกแบบที่สวยงาม
หรูหรา และผสานเทคโนโลยีของความสะดวกสบาย ไวดวยกัน
แขกที่เขาพัก คือคนสำคัญของโรงแรม และผลิตภัณฑ TOTO
ก็ตอบสนองถึง ความตองการในการบริการอยางดีที่สุด
ของโรงแรมที่มีใหกับผู เขาพัก และนี่คือเหตุผลที่เราเลือกใช
สุขภัณฑ TOTO ในหองน้ำโรงแรมของเรา
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integrated technology to provide the ultimate in
comfort. Guests are very important to us at Lotte
Hotel, which is reflected in our service and
amenities. This is why we decided to choose TOTO
bathroom products,” explained Jason Cho, Deputy
General Manager at Lotte Hotel Moscow.
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โรงแรม ซองสซูซีส เวียนนา
Hotel Sanssouci Vienna

โรงแรม ซองสซูซีส เวียนนา อันหรูหราและสุดพิเศษแหงนี้
ไดนำการออกแบบที่แสนโดดเดนของ Yoo มาสู เมืองหลวง
แหงศิลปะและวัฒนธรรมเวียนนา จุดเดนของโรงแรมแหงนี้คือ
การที่มีชิ้นงานศิลปะสมัยใหม ซึ่งออกแบบโดย รอย ลิกเทนสไตน,
อัลเลนโจนส และ สตีฟ คัฟแมน งานศิลปะดังกลาวถูกจัดแสดงไว
ในสวนพื้นที่สาธารณะและในหองพัก

This exclusive luxury hotel brings Yoo’s distinctive
design to Vienna’s cultural centre, one of the city’s
top locations. The highlight of this lifestyle hotel is its
collection of modern art, which includes originals
from Roy Lichtenstein, Allen Jones and Steve
Kaufman. The works are on display in the hotel’s
public areas and rooms.

การออกแบบหองที่มีอัตลักษณที่ต างกันออกไปในหองพัก และ
หองชุด ไดใหความรู สึกผอนคลายและหรูหรา แขกจะไดรับ
ความรื่นรมยไปกับลักษณะรูปแบบอันมีสเนหเหลานี้ไดภายในโรงแรม
ซึ่งสามารถใหความผอนคลายใจกลางเมืองที่ผู คนอึกทึกมากมาย
แหงนี้ ฝารองนั่งอัตโนมัติ TOTO กลายเปนสวนประกอบหลัก
ของโรงแรมหรูในหลายๆ โรงแรม และที่นี่ ฝารองนั่ง รุ น GL
ถูกเลือกใชคู กับ สุขภัณฑรุ น NC เพื่อใหบริการแกแขกที่เขาพัก

The uniquely designed rooms and suites all share an
atmosphere of relaxed, effortless luxury. Guests will
also enjoy this characteristic charm throughout the
hotel, which is the perfect retreat in the heart of the
bustling city. A WASHLET is an essential part of every
luxury hotel. The owners chose the WASHLET GL with
the NC collection toilet.

Details
Country/Area
Category
Designer
Owner
Year built
Renovated
Rooms and
suites
Product
number
Washlet
Toilet
Web

81

AUSTRIA
Hotel*****
Yoo
Hotel Sans Souci
1872
2012
63
WASHLET GL TCF891G,
NC wall huang CW762Y
www.sanssouci-wien.com
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เลาจนของสายการบินแหงชาติญี่ปุ น สนามบินแฟรงคเฟรท
Jal Lounge,Frankfurt Airport

เลาจนของสายการบินแหงชาติญี่ปุ น ที่สนามบินแฟรงคเฟรท
ถูกปรับปรุงใหม ใหมีการตกแตงเหมือนกับเลาจนของสายการบิน
แหงชาติญี่ปุ น ในกรุงโตเกียว เลาจนระดับหรูที่สุดแหงนี้
ไดขยายพื้นที่ขึ้นเปนสองเทา ทำใหสามารถรองรับการใชบริการ
ของผู โดยสารของสายการบินไดถึง 153 คน ในพื้นที่ 600 ตรม.
อันกวางขวาง

The lounge of Japanese airline JAL at Frankfurt
Airport was renovated and designed to look like the
JAL Lounge at Tokyo Airport. The first-class lounge is
twice as large as before, offering 153 passengers
Japanese design and comfort spanning 600 m².
TOTO installed NEOREST Neorest LE WASHLETS in the

ผลิตภัณฑ TOTO รุ น NEOREST LEไดถูกติดตั้งในหองน้ำของ
เลาจน เพื่อใหมั่นใจไดวาผู โดยสารที่ เขามาใชบริการ จะไดรับ
ความผอนคลาย ระหวางที่ใชบริการในหองรับรอง ซึ่งเลาจนของ
สายการบินนัั้นอยู หางจากประตูทางออก สู เครื่องบินเพียงเดินแค 2
นาทีเทานั้น

bathrooms to ensure that the guests have a
relaxing, comfortable stay. The lounge is just a two
minutes’ walk from the departure gates.
Manager of the JAL Lounge at FFM Airport, is
impressed by the benefits of the WASHLET: “The

ผู จัดการเลาจนของสายการบินแหงชาติญี่ปุ น ที่สนามบิน
เอฟเอฟเอ็ม ประทับใจกับผลิตภัณฑฝารองนั่งอัตโนมัติ TOTO
เปนอยางมาก ฝารองนั่งอัตโนมัติกลายเปนวัฒนธรรมอยางหนึ่ง
ของคนญี่ปุ นไปแลว และนี่คือเหตุผลที่ทางเลาจนเลือกใชผลิตภัณฑ
ฝารองนั่งอัตโนมัตในเลาจนของสายการบิน เพราะวาผู โดยสาร
ชาวญี่ปุ น จะไดมีความสุขกับใชผลิตภัณฑอยาง ที่คุ นเคย สวนทาน
ผู โดยสาร ชาวตะวันตก ก็จะไดเปดประสบการณ การใชหองน้ำแบบ
วัฒนธรรมญี่ปุ นอีกดวย

WASHLET is an established part of Japanese culture,
which is enough of a reason to have it in our
lounge. Japanese passengers can enjoy the level
of comfort they are used to, and European guests
can get excited about experiencing Japanese
bathing culture.”

Details
Country/Area
Category
Location
Renovation
Product
Product number
Toilet
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GERMANY
Airport lounge
Frankfurt Airport
2009
Neorest LE Washlet
CW997DF
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ชู ไ ก ฟารมาร ลอนดอน
Chugai Pharma,London

สวนหนึ่งของการปรับปรุงพื้นที่บริเวณสวนตอนรับลูกคาและหอง
ประชุม ผู บริหารของบริษัทยาระดับโลกนี้ไดเจาะจงเลือกใหใช
ผลิตภัณฑ TOTO ในหองน้ำ พวกเขาตองการใหแขกผู มาเยือน
และพนักงานไดเปดประสบการณเรียนรู วัฒนธรรมรวมสมัยและ
เทคโนโลยีที่ดีที่สุดอยางหนึ่งของชาวญี่ปุ น และเพื่อใหไดสัมผัส
ความหรูหราอยางแทจริง ทั้งในสวนของหองน้ำหญิงและชาย
จะจัดสรรพื้นที่เปนสามสวนใหญๆ ที่มีอุปกรณสุขภัณฑ TOTO
อยู อยางครบครัน ไมวาจะเปนในสวนของโถสุขภัณฑและระบบ
ชำระลางอันทันสมัย กอกน้ำอัตโนมัติ และ อุปกรณแขวน
กระดาษชำระอันหรูหรา ในที่นี้สุขภัณฑถูกติดตั้งไวอยางโดดเดน
ตัดกับฉากกันที่มีพื้นหลังสีแดงสดและมันวาว และ แผนไมสีดำ

As part of the up-grading of its reception and
meeting rooms, the management of this global
pharmaceutical company specified TOTO products
for the washrooms. Their choice was to enable
visitors and staff to experience the very best in
contemporary Japanese culture and technology.
To provide a truly luxury experience, both the male
and female facilities comprise three generously
proportioned, self-contained rooms equipped with
TOTO fixtures and fittings: from innovative Washlet
WCs, ingenious Self Power faucets and elegant
paper holders. The products stand out against a
dramatic backdrop of highly polished red
lacquer-style paneling and sophisticated dark
wood.
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Details
Country/Area
Category
Refurbishment
Designer
Owner
Year Built
Product numbers

UK
Workplace
2011
Space Workplace Design
Japanese Pharmaceutical Company
1980

Toilet
Washlet
Lavatory
Lavatory faucet
Accseeories

CW762Y
TCF891G
LW760Y
TEN12AWV205
YH87R，YA900，YAB901
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โรงพยาบาล ฟรานซิส บีเลเฟลด

Franziskus Hospital,Bielefeld

สุขภัณฑรุ น NC ถูกนำไปติดตั้งในหองพักจำนวน 26 หอง
ในการปรับปรุงพื้นที่ในโรงพยาบาล บีเลเฟลด (Bielefeld)
ผู อำนวยการดานเทคนิค และ ผู เชี่ยวชาญดานความสะอาด
เลือกใชผลิตภัณฑสุขภัณฑ TOTO ดวยวาผลิตภัณฑสุขภัณฑ
TOTOไดรับการการรับรองดานการลดอัตราการเติบโตของ
แบคทีเรียใน ระดับมาตรฐานของสถาบัณวิจัยแบคทีเรียแหงชาติ
เยอรมัน เทคโนโลยีด านการชำระลางแบบทอรนาโด การเคลือบ
พื้นผิวชนิดพิเศษดวยเทคโนโลยี CeFiONtect บวกกับโถสุขภัณฑ
แบบไรขอบที่ทำความสะอาดไดอยางงายดาย ชวยปกปองการสะสม
และลดการเติบโตของแบคทีเรียในหองน้ำ พรอมการทำงานที่มี
เสียงเบากวาการกดชำระในสุขภัณฑโดยทั่วไป

NC series toilets were installed in 26 patient
bathrooms as part of the renovations performed at
the Bielefeld hospital. The hospital's technical
director and hygiene expert chose the TOTO toilets
because they were proven to dramatically reduce
bacterial loads required for a German Hygiene
Certificate. The new Tornado Flush technology,
special CeFiONtect glaze and easy-to-clean rimless
bowl prevent dirt and bacteria from accumulating
in the toilet. The flush is also far quieter than
conventional toilets.

Details
Country/Area
Category
Operated by
Refurbishment
Product
Product number
Toilet
Web
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GERMANY
Hospital
Katholische Hospitalvereinigung
Ostwestfalen GmbH (Ostwestfalen
Catholic Hospital Association)
2011
NC, wallhung WC
CW762Y
www.franziskus.de
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ฮาเลคู ล านี
Halekulani

ในภาษาฮาวาย “hale” หมายถึง ”บาน” และ “lanisnaem yllaretil
inalukelaH os nevaeh หมายถึง บานที่เปนดั่งสรวงสวรรค
และนี่คือชื่อที่เหมาะสมกับโรงแรมชื่อดังระดับโลกอยาง โอฮู ไฟเนส ﬁ
หอง ออคิดสวีทสุดหรู เปดตัวขึ้นในป 2008หลังจากการเกิด
ปรับปรุงโรงแรมครั้งใหญ กอนการเฉลิมฉลองครบรอบ 25
ปของการกอตั้งโรงแรมแหงนี้ ดวยความกวางของหองที่มีพื้นที่
ถึง 220 ตารางเมตร หองสวีทแหงนี้มีส วนของหองนอน
หองอาบน้ำ หองนั่งเลน และ หองรับประทานอาหารที่ผู เขาพัก
สามารถใชเปนหองครัวในการรับประทานอาหาร
โดยฝมือเชฟอันดับหนึ่ง ไปพรอมกับความบันเทิงจากอุปกรณ
เครื่องเสียงและวีดีทัศน หองนี้ยังมีประตูที่เปดออกไปสู ระเบียง
และหนาตางที่เปดออกพรอมทัศนียภาพอันแสนดึงดูดของชายหาด
ไวกิกิ (Waikiki) และ สวนสาธารณะไดมอนเฮด (Diamon Head)

In Hawaiian, hale indicates "house" and lanisnaem

การตกแตงภายในอยางเรียบงายเปนลักษณะของการตกแตงแบบ
ฮาวาย เฟอรนิเจอรและอุปกรณในหองน้ำ จะถูกคัดสรรมา
อยางพิถีพิถัน ซึ่งนั้นหมายถึงการมีอ างอาบน้ำหลากหลาย
ฟงกชั่นและระบบน้ำวนในอาง รวมถึงหองอาบน้ำที่มีฝ กบัว
แบบเรนชาวเวอร และ ฝกบัวอาบน้ำรอบทิศทาง
แขกที่เขาพักจะไดรับประสบการณการอาบน้ำอันสุดแสนมีระดับจาก
อางอาบน้ำและสุขภัณฑจาก TOTO สปา ฮาเลคูลานี เปนสปาที่
ราคาที่ดีที่สุดในสหรัฐฯ นอกจากนี้ สปาแหงนี้ ยังใหบริการแกแขก
ผู มาพักในหองออรคิด สวีท ไดถึงในหองพัก เพื่อความเปน
สวนตัวและสะดวกสบาย โดยพนักงานจะใหบริการสปาภายใน
หองอาบน้ำอันโอโถงหรูหราในหองพักของทานเอง

The interior, with a neutral decor that nevertheless

yllaretil inalukelaH os ",nevaeh" "house befitting
heaven" - a fitting name for a hotel renowned
worldwide as Oahu's finest.The luxurious Orchid Suite
was introduced in 2008 as part of a facility-wide
renovation conducted in advance of the hotel's
twenty-fifth anniversary the following year. With
220m2 of interior floor space, the suite includes bed,
bath, living and dining rooms as well as a kitchen
where guests can enjoy food prepared by the
hotel's top chefs and a den outfitted with the latest
in audio-visual equipment. Opening onto a veranda
and gardens, the windows afford magnificent views
of Waikiki Beach and Diamond Head.

expresses a sense of the Hawaiian, is fully appointed
with rigorously selected fixtures and furniture. The
bath area is particularly well equipped, including not
only a large multi-function bathtub but also a
cold-water plunge bath and a shower room for both
overhead rain showers and full-body steam
showers.So every guest here can the luxury of
bathing moment bought by TOTO NEOREST bathtub
and lavatory. The hotel's Spa Halekulani, boasting
the best-rated service in the US, also offers Orchid
Suite guests an opportunity to relax to their heart's
content in their own personal space with a special
program of exclusive treatments conducted in the
suite's bath area.

Details
Country/Area
Category
Client
Products
Product number
Bathtub
Lavatory
Web
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USA
Hotel *****
Halekulani Corporation
(wholly-owned subsidiary of
Mitsui Fudosan Co., Ltd.)
NEOREST
NEOREST PPYD1870PW
NEOREST LW991B
http://www.halekulani.com/
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NEOREST XHI
CES992VA
โถสุขภัณฑชิ้นเดียว พรอมฝารองนั่ง
และระบบชำระลางอัตโนมัติ ดวยรีโมทคอนโทรล
ระบบชำระลาง : Tornado ใชน้ำ 3.8/3 ลิตร
Hybrid Ecology System
ระยะØ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว : 305 มม.
ฝารองนั่งอัตโนมัติ รุ น TCF992WA
เคลือบสาร CeFiONtect

NEOREST AH

93

CES985VA

CES985PVA

โถสุขภัณฑชิ้นเดียว พรอมฝารองนั่ง
และระบบชำระลางอัตโนมัติ ดวยรีโมทคอนโทรล
ระบบการชำระลาง : Tornado ใชน้ำ 3.8/3 ลิตร
Hybrid Ecology System
ระยะ ทอถึงผนังที่ตกแตงแลว: 305 มม.(ทอลงพื้น)
ฝารองนั่งอัตโนมัติ รุ น TCF9786JA
เคลือบสาร CeFiONtect

โถสุขภัณฑชิ้นเดียว พรอมฝารองนั่ง
และระบบชำระลางอัตโนมัติ ดวยรีโมทคอนโทรล
ระบบการชำระลาง : Tornado ใชน้ำ 4.8/3.4 ลิตร
Hybrid Ecology System
ระยะ Øท อถึงผนังที่ตกแตงแลว: 120-153 มม.(ทอออกผนัง)
ฝารองนั่งอัตโนมัติ รุ น TCF9786JA
เคลือบสาร CeFiONtect
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TCF4731A
ฝารองนั่ง Washlet พรอมระบบฉีดชำระในตัว (ใชไฟฟา 220V)
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TCF491A

TCF6411A

ฝารองนั่ง Washlet พรอมระบบฉีดชำระในตัว (ใชไฟฟา 220V)

ฝารองนั่ง Washlet พรอมระบบฉีดชำระในตัว (ใชไฟฟา 220V)
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ฝารองนั่งที่ถูกออกบบมาเพื่อสุขอนามัย พรอมเทคโนโลยีล้ำสมัย ใชงานงาย
โดยติดตั้งระบบปรับกานชำระ ระบบฟอกอากาศอัตโนมัติ ระบบปรับอุณหภูมิน้ำ
เพื่อใหคุณไดรับความสะดวกสบายและอนามัยสูงสุด
97

98
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TOTO เปนหนึ่งในผูผลิตสุขภัณฑที่มีความล้ำหนาทางดานการออกแบบและดานเทคโนโลยีระดับโลก ไดเปดโชวรูมแหงแรกในประเทศไทย
บนถนนสุขุมวิท ภายใตชื่อ TOTO SHOWROOM ภายในอาคารมีการจำลองแบบหองน้ำไวหลากหลายสไตล
ซึ่งทานสามารถเขามาสัมผัส และทดสอบผลิตภัณฑไดดวยตัวทานเองกอนตัดสินใจซื้อ
TOTO is one of the world’s largest manufacturers of technologically advanced, luxury bathroom ﬁxtures, made its debut
at TOTO Showroom in Thailand, showing toilet mock-up and sample products with various style. To welcome for
visiting at TOTO showroom before making the decision.

CONTACT US
TOTO Manufacturing (Thailand) CO.,LTD.
บริษัท โตโต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
77 หมู 5 เขตประกอบการอุตสาหกรรม เอช เอส ไอ แอล
ต. หนองปลาหมอ อ.หนองแค จ.สระบุรี 18140
โทร (036)382 750-74 แฟกซ (036) 382 775-79
สำนักงานกรุงเทพมหานคร
598 อาคาร คิวเฮาส เพลินจิต ชั้น G ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330
โทร. 02-650-9925 แฟกซ. 02-650-9923-4

