
เฟสสุดท้าย ดีที่สุด
ติดถนนใหญ่ 



PROJECT INFORMATION



ที่ตั้งโครงการ ถ.แจ้งวัฒนะ เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร

ลักษณะโครงการ สูง 8 ชั้น จ านวน 5 อาคาร

จ านวนห้องชดุ 1,141 ยูนิต

(ห้องชุดพักอาศัย 1,123 ยูนิต + ร้านค้า 18 ยูนิต)

พื้นที่โครงการ 9-2-14.8 ไร่

ที่จอดรถ 31% ไม่ซ้อนคัน (355 คัน)

38% รวมจอดซ้อนคัน (435 คัน)

ลิฟท์ อาคารละ 2 ตัว รวมทั้งสิ้น 10 ตัว

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



FACILITIES



• สระว่ายน้ า 

• Fitness 

• Games Room

• Theatre Room

• Co-Working Space

• Co-Kitchen

• สนามเด็กเล่น

• สวนลอยฟ้า

• ร้านค้าภายในโครงการ

• Wifi บริเวณล็อบบี้และพื้นที่ส่วนกลาง

• ลิฟท์ล็อคชั้น

• เข้า-ออกด้วยระบบ Access Card 

• ระบบความปลอดภัย 24 ชั่วโมง 

- CCTV

- พนักงานรักษาความปลอดภัย

- ป้อมยาม & ไม้กระดก

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



LOCATION



      
            

         

           

         
          

        
      

           
         

         

             

             

            
             

                

  
  
   
  
  
 

           
        

                       

              

         

          

               

                  

                                 

                       

  
  
 
  
  
   

  
  
  
  
 

  
  

   
  
  
   
   
  
  

  
  

  
  
  
  
   

  
  
   
    
    
 

  
  
  
 

  
  
  
   
   
   
  

  
   
  
   
   
  

  
  
  
  
  

           

           

       

               

                

                 

LOCATION

บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



MASTER PLAN



MASTER
PLAN

1st Floor
A B C D E

รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสรจ็สมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ถ.แจง้วฒั
นะ

ซ.แจ้งวัฒนะ 1



MASTER
PLAN

2nd – 8th Floor
A B C D E

รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสรจ็สมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ถ.แจง้วฒั
นะ

ซ.แจ้งวัฒนะ 1



FLOOR PLAN



BUILDING A

1st Floor

รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสรจ็สมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



BUILDING A

2nd – 8th Floor

รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสรจ็สมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



BUILDING B

1st Floor

รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสรจ็สมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



BUILDING B

2nd – 8th Floor

รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสรจ็สมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



BUILDING C

1st Floor

รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสรจ็สมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



BUILDING C

2nd – 8th Floor

รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสรจ็สมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



BUILDING D

1st Floor

รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสรจ็สมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



BUILDING D

2nd – 8th Floor

รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสรจ็สมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



BUILDING E

1st Floor

รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสรจ็สมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



BUILDING E

2nd – 8th Floor

รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสรจ็สมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ROOM LAYOUT



1 BEDROOM - 1

22.50 ตร.ม.

ROOM LAYOUT

การจัดวางเฟอร์นิเจอร์เป็นเพียงแนวทางในการตกแต่งเท่านั้น  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



1 BEDROOM - 2

26.00 ตร.ม.

ROOM LAYOUT

การจัดวางเฟอร์นิเจอร์เป็นเพียงแนวทางในการตกแต่งเท่านั้น  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



1 BEDROOM PLUS

34.95 ตร.ม.

ROOM LAYOUT

การจัดวางเฟอร์นิเจอร์เป็นเพียงแนวทางในการตกแต่งเท่านั้น  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



COMBINED

45.00 ตร.ม.

ROOM LAYOUT

การจัดวางเฟอร์นิเจอร์เป็นเพียงแนวทางในการตกแต่งเท่านั้น  บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



MOCK UP ROOM



ภาพทุกภาพเป็นภาพบรรยากาศจ าลองประกอบการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ภาพทุกภาพเป็นภาพบรรยากาศจ าลองประกอบการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ภาพทุกภาพเป็นภาพบรรยากาศจ าลองประกอบการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



PROJECT PHOTO



ภาพทุกภาพเป็นภาพบรรยากาศจ าลองประกอบการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ภาพทุกภาพเป็นภาพบรรยากาศจ าลองประกอบการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ภาพทุกภาพเป็นภาพบรรยากาศจ าลองประกอบการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ภาพทุกภาพเป็นภาพบรรยากาศจ าลองประกอบการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ภาพทุกภาพเป็นภาพบรรยากาศจ าลองประกอบการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ภาพทุกภาพเป็นภาพบรรยากาศจ าลองประกอบการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



ภาพทุกภาพเป็นภาพบรรยากาศจ าลองประกอบการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              
                                                         

พลัมคอนโด มิกซ์ แจ้งวัฒนะ ตั้งอยู่ที่ ซอยแจ้งวัฒนะ 1 แขวงตลาดบางเขน เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ  โฉนดที่ดินเลขที่ 5321 เลขที่ดิน 2708 เนื้อที่ดินประมาณ 9-2-14.8 ไร่ เริ่มก่อสร้าง พ.ย. 61 และคาดว่าจะแล้วเสร็จ พ.ย. 62
ภาพทุกภาพเป็นภาพบรรยากาศจ าลองประกอบการโฆษณาเท่านั้น รายละเอียดเมื่อโครงการสร้างเสร็จสมบูรณ์แล้ว อาจแตกต่างไปจากภาพที่ปรากฎ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า


