


 

Over 15 years, we have gained experiences and
talents through our success in Serviced Apartments
and City Hotels. We always do our best to complete
the guests needs. Whether it is a business trip or
memorable holiday, you can be ensured of a pleasant stay
anytime you visit us.

So we know
The Value Of Comfort And Luxury To Live In.

จากประสบการณกวา 15 ปบนเสนทางธุรกิจบริการ ท่ีเราไดใหการตอนรับแขกของเราอยางดีที่สุดเสมอมา 
ไมวาจะเปนการเดินทางมาพักเพื่อธุรกิจ หรือวันพักผอนที่นาจดจำ จากส่ิงน้ี เราจึงไดเรียนรูความหมาย
และคุณคาที่แทจริงของท่ีพักอาศัยที่สะดวกสบายและหรูหราในเวลาเดียวกัน



Welcome To The Truly
Most Comfortable And Luxurious Condo.

Now on Srinakarin road, the main route to Suvannabhumi International Airport, a truly 
comfortable and luxurious condominium will be founded together with its neighborhood 
5-star hotel...The Four Wings Residence and The Grand Four Wings Hotel.

Like no other condominiums, we know all your destination needs and how to fulfi ll its 
means. Not only full functioned facilities and amenities, but also our service-minded staff 
brought to you comfortably. Not only elegant architecture, landscape and interior, but also 
atmosphere served to you luxuriously.

ขอตอนรับสูคอนโดมเินียมทีพ่รัง่พรอมดวยความสะดวกสบายและหรหูราบนถนนศรีนครนิทร เสนทางสายหลักสูสนามบนิแหงชาติ

สุวรรณภูมิ เดอะ โฟรวิงส เรสซิเดนซ คอนโดมิเนียมมาตรฐานเหนือระดับที่ตระหงานเคียงขางโรงแรม 5 ดาว โรงแรม 

เดอะ แกรนด โฟรวิงส 
 

เดอะ โฟรวงิส เรสซเิดนซ แตกตางดวยการใหบรกิารทีพ่รอมตอบสนองความตองการของคุณ สมบรูณแบบดวยส่ิงอำนวย 

ความสะดวกครบครัน พนักงานมืออาชีพที่พรอมใหบริการ การตกแตง และสภาพแวดลอมท่ีหรูหรา มีระดับ 

The Grand Four Wings Hotel
The Four Wings Residence



Your enjoyable leisure time is our duty.
Something should be spoilt during your private moment but many things should never…
Be sure that your leisure time won’t pass by imperfectly. 24-hr. Room Service by our 
neighborhood hotel awaits to support your requests, fulfi ll your vitality and even complete 
your holidays.

บางชวงเวลาคุณอาจตองการความเปนสวนตัวสูงสุด บางสิ่งจึงควรถูกปลอยวาง หากแตอีกหลายสิ่งกลับไมอาจถูกละเลย 

เติมเต็มวันวางของคุณใหเปนวันพักผอนท่ีสมบูรณแบบและมีชีวิตชีวากับบริการ 24-hr. Room Service จากโรงแรม 
เดอะ แกรนด โฟรวิงส โรงแรมระดับ 5 ดาว...เวลาวางที่มีสีสันและเพลิดเพลินของคุณคืองานของเรา 

We know how to

spoilt



 ...in your leisure times.

Unspoilt Services®
It could turn your hard days to the most comfortable and luxurious moments. You may call 
it “Surprise”, but we always call “Services”.
 
ความสมบูรณพรอมของบรกิารท่ีจะเปล่ียนคนืวันอันเหน่ือยลาของคุณใหกลายเปนชวงเวลาท่ีผอนคลาย และแสนสบายอยางแทจริง 
แมรายละเอียดเพียงเล็กนอย บางทีคุณอาจเรียกมันวา “Surprise” ทวา สำหรับเรามันคือ “Services” 

• HyperSecretary® • PerfectionisticMaid® • SOHO Service® • On-site Dining Services® 
• SuperMaintenance® • FavorCatering® • Conceirge • Butler • Etc.



What is your next?
At The Four Wings Residence and its neighbor, there are diverse destinations to support 
your every need and explore new experiences

เพราะเรารูซึ้งถึงวิถีแหงการปรนนิบัติ...ที่โฟรวิงส เรสซิเดนซ และ โรงแรม เดอะ แกรนด โฟรวิงส 

• AllSpa® Destination • In-houseBasketball® Ground • Beauty Salon • Manicure • Multi- purpose 
Room • Meeting Rooms • Restaurants • Cyber Café • Fit-n-FirmGym® • Kid’s Club 
• LuxurySwim® Destination • JuniorSwim® pool.






