
เติมความร่มรื่น ให้ชีวิตดีๆ ทุกวัน



ความสุข
ไม่ได้จำกัดอยู่แค่วันหยุด ที่
ดีคอนโด พนา
พบการพักผ่อนรูปแบบใหม่ในสไตล์รีสอร์ท
ท่ามกลางบรรรยากาศร่มรื่น เพื่อเติมความสุขไปกับสิ่งที่ชอบ
ได้ทุกเวลา พร้อมฟังก์ชันครบตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์
และส่วนกลางให้ผ่อนคลายได้อย่างอิสระ บนทำเลใกล้ MRT
บางขุนนนท์ และทางด่วน สะดวกสบายทุกการเดินทาง

ที่นี่ … ให้ชีวิตทุกวันของคุณ เป็นวันหยุด 
EVERYDAY IS A HOLIDAY



ที่ตั้ง       : แขวงบางขุนศรี เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร

เนื้อที่โครงการ   : ประมาณ 4 ไร่

ลักษณะโครงการ  : อาคารพักอาศัย สูง 8 ชั้น 2 อาคาร
           และ อาคาร สูง 1 ชั้น 1 อาคาร

จำนวนยูนิต    : 541 ยูนิต

ลักษณะห้องชุด  : 1 ห้องนอน 1 ห้องน้ำ
         ขนาดประมาณ 26.00 - 27.50 ตร.ม.

         2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำ
         ขนาดประมาณ 53.75 - 54.00 ตร.ม.

PROJECT DETAIL



พื้นที่ต้อนรับ

ห้องทำงานส่วนกลาง

ห้องออกกำลังกาย
พร้อมอุปกรณ์

สระว่ายน้ำ

เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
ตลอด 24 ชั่วโมง

ที่จอดรถ

กล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง

อื่นๆ

พื้นที่ซักผ้า / อบผ้า

สวนส่วนกลางพร้อมพื้นที่พักผ่อน

อินเทอร์เน็ตไร้สายสำหรับพื้นที่ต้อนรับ,
ห้องทำงานส่วนกลาง, ห้องออกกำลังกาย
สระว่ายน้ำ และสวนส่วนกลาง
พร้อมพื้นที่พักผ่อน

สิ่งอำนวยความสะดวก



ต้อนรับทุกวันด้วยความสุข
จากเรื่องเล็กๆ น้อยๆ
เติมความสดชื่น และผ่อนคลาย เหมือนอยู่ในส่วนต้อนรับของรีสอร์ท
กับมุมอบอุ่นที่ให้คุณมานั่งพักผ่อน นั่งคุยงานชิลล์ๆ บนโซฟาตัวนุ่ม 
พร้อมเพลิดเพลินกับวิวสวนสีเขียวของ Lobby Garden ด้านนอก
ที่เชื่อมต่อกันอย่างลงตัว

LOBBY



ช้าลงอีกนิด เอนจอยกับสิ่งรอบตัว
มากขึ้นอีกหน่อย
ตัดขาดจากความเร่งรีบ พักเรื่องที่ต้องทำไปก่อน ผ่อนคลายกับส่วนกลาง
ใจกลางโครงการ ที่โอบล้อมไปด้วยสวนสีเขียวไล่ระดับ และสระว่ายน้ำพร้อมน้ำตก
ที่พร้อมให้รีแลกซ์ทุกเวลา

พื้นที่พักผ่อนล้อมรอบไปด้วย
ต้นไม้น้อยใหญ่ พร้อมที่นั่งทำงาน
ในสวน Semi-Outdoor Co-Working
แบบใกล้ชิดธรรมชาติ อีกทั้งยังมี
ที่นั่งตาข่าย (Net Seat) สำหรับชม
น้ำตก พร้อมฟังเสียงน้ำไหลเบาๆ
เพื่อให้ธรรมชาติฮีลใจ

โซนเติมความสดชื่นทุกวันพักผ่อน
พื้นที่พร้อมสำหรับกิจกรรมที่
หลากหลาย ทั้ง Active - Passive
สระว่ายน้ำยาว 25 เมตร
พร้อมที่นั่งริมสระ, พื้นที่ Yoga
Lawn และ Sansiri backyard 
ท่ามกลางสวนต่างระดับ
เชื่อมต่อถึงกัน เติมความร่มรื่น
เพื่อชีวิตดีๆ ในทุกวัน

CHEERFUL GARDEN

RECREATION AREA 



สร้างความฟิต
และชมวิวสวยๆ ไปพร้อมกัน
พักผ่อนเต็มที่แล้ว ร่างกายก็ต้องฟิตไว้เสมอ ให้คุณออกกำลังกาย
ในบรรยากาศที่ไม่จำเจ ที่ฟิตเนสของโครงการ พร้อมชมวิวสวน
ร่มรื่นและสระว่ายน้ำผ่านกระจกขนาดใหญ่ อุปกรณ์ครบ
ทั้งสาย Cardio และ Weight training เบิร์นนิด เพิ่มกล้ามเนื้อหน่อย
แล้วค่อยไปลุยเรื่องอื่นต่อ

FITNESS



สเปซพร้อมให้ลุยทุกงาน
อยากพักสายตาบ้างก็แค่มองออกไป
อยู่แค่ในห้องอาจจะคิดไอเดียใหม่ๆ ไม่ค่อยออก
ลองเปลี่ยนบรรยากาศมาที Co-working Space ดีคอนโด พนา
มีทั้งโต๊ะทำงานเดี่ยว และกลุ่ม ปรับฟังก์ชันได้หลากหลาย
จะทำงาน ประชุม ปั่นโปรเจค อ่านหนังสือ ช้อปออนไลน์
หรือจะเปลี่ยนอิริยาบถไปนั่งสบายๆ ตามมุมต่างๆ ก็ได้
ถ้าช่วงไหนอยากพักสายตา แค่มองออกไปนอกหน้าต่าง
ก็จะเห็นสวนสีเขียวด้านนอก มองต้นไม้พริ้วไหวสักพัก
จะช่วยให้ผ่อนคลายและสบายตามากขึ้นเยอะ

CO-WORKING SPACE



ที่ ดีคอนโด พนา แต่งให้ครบ
เราเลือกมิกซ์แอนด์แมช แต่งห้องด้วยเฟอร์นิเจอร์โทนสีอ่อน
ให้ฟีลเรียบง่าย แต่อบอุ่น เหมาะกับกับการทิ้งตัวพักผ่อน
พร้อมฟังก์ชันครบทุกการใช้สอย เข้ากับทุกไลฟ์สไตล์
ลงตัวทุกการอยู่อาศัย



FLOOR PLAN



FLOOR PLAN



ROOM LAYOUT

1A
26.25 - 27.00 ตร.ม.

1A-1
26.00 ตร.ม.

หมายเหตุ  : ตำแหน่งและขนาดทรัพย์สินในเอกสารนี้ และเอกสารการขายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาจปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการใช้งาน
  : ภาพและบรรยากาศจำลอง
Remark  : Lay out and area of the properties which identified herein maybe changed as deemed appropriate, but will impact upon the use
  : This is computer graphic generated



หมายเหตุ  : ตำแหน่งและขนาดทรัพย์สินในเอกสารนี้ และเอกสารการขายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาจปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการใช้งาน
  : ภาพและบรรยากาศจำลอง
Remark  : Lay out and area of the properties which identified herein maybe changed as deemed appropriate, but will impact upon the use
  : This is computer graphic generated

1AM
26.25 - 27.50 ตร.ม.

1AM-1
26.50 - 26.75 ตร.ม.

ROOM LAYOUT



2A
53.75 - 54.00 ตร.ม.

หมายเหตุ  : ตำแหน่งและขนาดทรัพย์สินในเอกสารนี้ และเอกสารการขายอื่นที่เกี่ยวข้อง อาจปรับเปลี่ยนได้ ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสาระสำคัญของการใช้งาน
  : ภาพและบรรยากาศจำลอง
Remark  : Lay out and area of the properties which identified herein maybe changed as deemed appropriate, but will impact upon the use
  : This is computer graphic generated

ROOM LAYOUT



สะดวกทุกการเดินทางและใช้ชีวิต
ทุกสิ่งครบบนทำเล จรัญ - ปิ่นเกล้า

สะดวกสบายทุกการเดินทางไม่ว่าจะรถไฟฟ้า หรือ ทางด่วน
ห่างจากสถานี MRT บางขุนนท์เพียง 1.9 กม.

พร้อมเชื่อมต่อรถไฟฟ้า 2 สาย และใกล้ทางด่วนบรมฯ
เข้าออกเมืองง่าย รายล้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกครบ 

ทั้งห้างสรรพสินค้า โรงพยาบาล และสถาบันการศึกษาชั้นนำ

LOCATION

แผนท่ี Google คลิก

https://www.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x30e299c40ad6a437:0x946e61d0b03a96b?source=g.page.m.we._


ชมเวบ็ไซต์โครงการ คลิก

https://www.sansiri.com/condominium/dcondo-panaa/th/

