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แสนสิร ิและบทีีเอส รว่มเลือกทำาเลศักยภาพ
ใหช้วิีตคณุใกล้ทกุความสุข
เชื่อมต่อทกุความสะดวกสบาย
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POSITIVITY
IS EVERYTHING

เพ่ิมมุมมองใหมข่องการเริม่ต้นชวีติ

ใหค้ณุเริม่ต้นทกุวันของชวิีต ด้วยทกุส่ิงท่ีได้“เพ่ิม”มากกว่า
เพ่ิมความสะดวกสบายทกุการเดินทาง
เพ่ิมความสดชื่นในบรรยากาศธรรมชาติได้ทกุวัน
เพ่ิมความอบอุ่นใกล้ชดิกับครอบครวัและเพ่ือนสนิท
เพ่ิมพ้ืนท่ีความสุขความอุ่นใจ
เพ่ิมสีสันความสนุกกับไลฟส์ไตล์
เพ่ิม..เพ่ือเติมเต็มความต้องการท่ีมากขึ้นของชวิีตยุคใหม่
 
บนทำาเลศักยภาพ พหลโยธนิ - ประดิพัทธ์
เลือกเดินทางได้หลากหลาย
ใกล้รถไฟฟา้สถานีสะพานควาย เพียง 550 เมตร
จุดเชื่อมต่อสำาคัญ สู่สถานีรถไฟฟา้ใต้ดินสวนจตจุกัร
ท่ีใหค้ณุเขา้ถึงใจกลางเมอืงได้รวดเรว็
และยงัอยูใ่กล้จุดขึ้น-ลงทางด่วน
ท่ีพรอ้มนำาคณุสู่ทกุจุดหมายได้งา่ยดาย
 
เพ่ือการเดินทางท่ีครอบคลมุทกุจุดหมายสำาคัญ
เพ่ิมมุมมองใหมข่องการเริม่ต้นชวิีต วันนี้
ท่ี เดอะ ไลน์ พหลฯ - ประดิพัทธ์



เพ่ิมมุมมองใหมข่องการเริม่ต้นชวีติ 
 
แนวคิดการออกแบบท่ีคำานึงถึงความกลมกลืน
และสอดคล้องไปกับธรรมชาติ ท้ังด้านสถาปัตยกรรม
และบรรยากาศภายใน ท้ังโครงสรา้ง แสง สีสัน เส้นสาย
สรา้งความรูสึ้กพิเศษในการอยูอ่าศัย ใหค้วามอบอุ่น
สดชื่น มชีวิีตชวีา และยงัใหค้วามสบายสูงสุดของ
การพักผ่อนในเวลาเดียวกัน ด้วยการปรบัองศาของผนัง
เพ่ือสรา้งมุมมองใหม ่เพ่ิมบรรยากาศของแสงและเงา
ในแต่ละชว่งเวลาท่ีแตกต่าง รวมถึงการไล่เฉดสีเอิรธ์โทน
ของอาคาร ใหค้วามรูสึ้กกลมกลืนไปกับแสงธรรมชาติ
ท่ีกระทบกับตัวอาคาร 

การตกแต่งภายในท่ีเพ่ิมความรูสึ้กอบอุ่น
ด้วยการใชไ้มธ้รรมชาติเขา้มาผสมผสานกับวัสดธุรรมชาติ
ท้ังหนิ ไม ้ผ้า ในโทนสีเดียวกัน และการจดัวางเฟอรน์ิเจอร์
เพ่ือสรา้งอารมณ์แบบบา้นหลังใหญ่ ใหค้ณุสัมผัส
ประสบการณ์ท่ีผ่อนคลาย และเป็นหนึ่งเดียวกับ
ธรรมชาติอยา่งแท้จรงิ



การออกแบบภมูสิถาปัตย ์เพ่ือความรูสึ้กอบอุ่นเป็นธรรมชาติ
เหมอืน “บา้นหลังท่ีสอง” กับบรรยากาศแวดล้อมใหม่
ในแบบ “HOME GARDEN” เพ่ือใหเ้ป็นท่ีอยูอ่าศัยท่ีอยูส่บาย
ไมต่่างจากบา้นส่วนตัว โดยการออกแบบภมูทัิศน์สวน
ท่ีเน้นใหค้วามรูสึ้กอบอุ่นเป็นกันเอง ใชเ้ส้นสายอิสระผสมกับ
เส้นตรงและเหล่ียม ท่ีกลมกลืมกันท้ังหมด เพ่ือความเป็นธรรมชาติ
ผ่อนคลาย ได้อารมณ์สวนหลังบา้น



CO – LIVING SPACE 
 
วิถีใหมข่องการใชช้วิีต
มุง่เน้นการอยูอ่าศัย
และการแบง่ปันความสุขรว่มกัน
ใหท้กุพ้ืนท่ีใชส้อย และส่ิงอำานวยความสะดวก
สามารถตอบโจทยท์กุความต้องการได้ 

เดอะ ไลน์ พหลฯ – ประดิพัทธ์
ต้ังใจให ้Co-Living Space
เป็นพ้ืนท่ีความสุขสำาหรบัทกุคนอยา่งแท้จรงิ
เราจงึคัดสรรเฉพาะส่ิงท่ีดีท่ีสุดมารวมไว้
ตอบโจทยไ์ลฟส์ไตล์เฉพาะตัว
อยา่งสมบูรณ์แบบ



เพ่ิมความสดชื่นในทกุวนั 
 
พ้ืนท่ีสวนขนาดใหญ่ เชื่อมต่อทางเดินทกุเส้น
จากหอ้งถึงจุดหมาย ใหค้ณุเดินสบายๆ
ท่ามกลางความสดชื่นของต้นไมเ้ขยีวชอุ่ม
ดอกไมสี้สันสดใส เพ่ิมออกซเิจนใหช้วิีต



THE SECRET GARDEN 

ดีไซน์สวนสวย ท่ีสุดแหง่การพักผ่อน
ท่ีสงบเป็นส่วนตัว ด้วยแนวคิดการออกแบบสวน
เพ่ือการใชช้วิีตส่วนตัวท่ามกลางธรรมชาติ
ด่ืมด่ำากับธรรมชาติ โดยปราศจากการรบกวนจากภายนอก
ใหค้ณุได้พักผ่อนอ่านหนังสือเล่มโปรด
จบิชายามบา่ยกับท่ีนั่งออกแบบพิเศษรบักับสวนสวย
ผ่อนคลายฟงัเสียงจากน้ำาตก กลบเสียงท่ีวุ่นวายของ
การจราจรภายนอก ชื่นชมต้นไมใ้หญ่
นั่งดไูมด้อกสีสันสดใสค่อยๆเปล่ียนสีไปตามฤดกูาล
เพ่ิมความสดใสใหวั้นสบายๆ และความผ่อนคลายใหช้วิีต

CO – LIFESTYLE
พ้ืนท่ีพักผอ่นท่ีหลากหลาย
ใหค้ณุเลือกใชช้วีติสบายๆ ได้ตามไลฟส์ไตล์



CO - KITCHEN 

เพ่ิมความสนุกใหป้ารต้ี์ส่วนตัวของคณุกับแก็งค์เพ่ือนสนิท
ด้วยพ้ืนท่ีปารต้ี์บารบ์คิีวท่ีกว้างขวางเปิดรบัอากาศธรรมชาติ
พรอ้มอุปกรณ์จดัเตรยีมอาหารครบ ใหง้านท่ีจดัสมบูรณ์แบบ
และสนุกสนานในสไตล์ของคณุเอง



LOBBY 

โถงต้อนรบัชั้นล่างสูงถึง 3 ชั้น (Triple Volume Lobby)
สำาหรบัรบัรองแขกของคณุ ในบรรยากาศท่ีผ่อนคลาย
ด้วยการออกแบบพ้ืนท่ีใหก้ลมกลืนกับธรรมชาติ
ท่ามกลางต้นไมร้ายล้อมสดชื่นสบายตา



เพ่ิมพ้ืนท่ีความอุ่นใจ 
 
ใหล้กูรกั ได้เล่นสนุก และฝึกพัฒนาการ
เพ่ิมความสุข สนุกสนาน กับครอบครวัและเพ่ือนๆ



KID’S YARD 

สนามเด็กเล่นดีไซน์เฉพาะสำาหรบัเด็ก มเีนินดินสำาหรบัปีนป่าย
และมเีครื่องเล่นต่างๆ แทรกตัวอยู ่คำานึงถึงความปลอดภยั
โดยการปูเป็นพ้ืนยางกันกระแทกเพ่ือความปลอดภยั
พรอ้มด้วยท่ีนั่งรูปทรงส่ีเหล่ียมหลากสีสัน ท่ามกลางธรรมชาติ



SKY LOUNGE 

หอ้งนั่งเล่นพิเศษชั้น 46 เปิดรบัวิวเมอืง 360 องศา
ใหค้ณุนั่งเล่นพักผ่อน อ่านหนังสือ ฟงัเพลงโปรด
หรอืนั่งพูดคยุกับเพ่ือนๆ และครอบครวั อยา่งสบาย
และเป็นกันเอง ชมสีสันของท้องฟา้ในยามกลางวัน
และยามค่ำาคืน



CO – WORKING
พ้ืนท่ีสรา้งสรรค์ไอเดียใหม่ๆ
ท่ีพรอ้มตอบโจทยท์กุความต้องการของคณุ 

พ้ืนท่ีนั่งเล่นส่วนกลาง กว้างขวาง สะดวกสบาย เลือกใชไ้ด้ตามใจ
นั่งพักผ่อน นั่งทำางาน ประชมุ พรอ้มด้วยอุปกรณ์อำานวยความสะดวก
เชื่อมต่อกับพ้ืนท่ีสีเขยีวขนาดใหญ่ ใหค้วามรูสึ้กเหมอืนนั่งอยูใ่นบา้น
ท่ีมสีวนสวยเป็นวิวส่วนตัว และยงัมหีอ้งประชมุท่ีใหค้ณุและทีม
มานั่งระดมความคิดกันในบรรยากาศสบายๆ พรเีซน้ท์ไอเดียใหม่ๆ
ผ่านหอ้ง PRESENTATION ROOM ซึ่งสามารถเปล่ียนเป็น
หอ้งโฮมเธยีเตอร ์เพ่ือสรา้งความบนัเทิงหลังการทำางาน



CO – RECREATION
พ้ืนท่ีเพ่ือชวีติแอ็คทีฟ ใหค้ณุผอ่นคลาย
และออกกำาลังกายท่ามกลางธรรมชาติ 

SWIMMING POOL 

พ้ืนท่ีสระว่ายน้ำาชั้น 9 ออกแบบเชื่อมต่อทกุส่วนเป็นหนึ่งเดียว
ภายใต้ธรรมชาติสวนสีเขยีว ท้ัง LAP POOL, LEISURE POOL,
JACUZZI และ KID’S POOL ใหค้ณุนั่งเล่นท่ีชานพักผ่อนรอบสระว่ายน้ำา
เพ่ือชมบรรยากาศพระอาทิตยต์กยามเยน็ของถนนประดิพัทธ์
ท่ีสวยงามได้ทกุวัน รวมถึงยงัมฟีติเนส ท่ีใหค้ณุเบริน์แคลอรี่
แบบเพลินๆ ไมว่่าจะเป็นต่อยมวย หรอืโยคะเบาๆ โดยมวิีวเมอืง
มาชว่ยสรา้งบรรยากาศดีๆ ตลอดการออกกำาลังกาย



เพ่ิมทางเลือกใหท้กุไลฟส์ไตล์ 
 
เติมเต็มทกุความสุขในยา่นท่ีมคีรบ
ด้วยทำาเลท่ีเป็นจุดศูนยก์ลางของทกุส่ิง
ใกล้ทกุจุดหมาย ใกล้ทกุรา้นอาหารเด็ด
แหล่งแฮงเอาท์ หา้งสรรพสินค้า
คอมมูนิต้ีมอลล์ และรา้นสะดวกซื้อ
ปั่ นจกัรยานไปสวนรถไฟ เดินไปสวนจตจุกัร
ชมต้นไมท่ี้สวนสิรกิิต์ิ ชอ้ปปิ้ งท่ีเซน็ทรลั ลาดพรา้ว
นั่งจบิกาแฟรา้นเก๋ชลิล์ๆ เดินหาของอรอ่ยรา้นเด็ด
แนวสตรทีฟูด๊ หรอืรา้นด้ังเดิมท่ีมมีานาน
พาครอบครวัไปทานขา้วท่ีอารยี์
ไปเดินเล่นท่ีสยามกับคนรกั
หรอืแวะรา้นขา้วต้มโตรุง่หลังเลิกงาน
งา่ยและสะดวกสบาย ทกุไลฟส์ไตล์ท่ีชอบ



เพ่ิมความสะดวกสบายทกุการเดินทาง 
 
ด้วยทำาเลใจกลางเมอืง บนถนนพหลโยธนิ - ประดิพัทธ์
ติดรถไฟฟา้ BTS และรถไฟฟา้ใต้ดิน MRT
จงึเลือกเดินทางได้หลากหลาย 

เดินสบายๆ ถึงรถไฟฟา้สถานีสะพานควาย
จุดเชื่อมต่อสำาคัญสู่รถไฟฟา้ใต้ดิน สถานีสวนจตจุกัร
ท่ีใหค้ณุเขา้ถึงใจกลางเมอืงได้รวดเรว็ท้ังอารยี ์สยาม
สนามเป้า และอยูใ่กล้จุดขึ้นลงทางด่วน ท่ีพรอ้มนำาคณุ
สู่ทกุจุดหมายได้งา่ยดาย
ท้ังยงัเชื่อมต่อโครงการรถไฟฟา้สายสีเขยีว
หมอชติ - สะพานใหม ่- ค ูคต เพ่ือการเดินทางท่ี
ครอบคลมุทกุจุดหมายสำาคัญท้ังในวันนี้และอนาคต 

เดอะ ไลน์ พหลฯ-ประดิพัทธ ์ทางเลือกในการเดินทาง
ท่ีงา่ยและเรว็ทกุการเดินทาง

BTS

BTS

.

..

)( 5 .

.

.

MRT

TMB

.

.

.

MRT

MRT

MRT

.

)2
 

( 

THE LINE



เพ่ิมชวีติใหอ้บอุ่น 
 
เพราะความรกั..ทำาใหช้วิีตมคีวามหมาย
ท่ีอยูใ่หม ่ท่ีไมไ่กลจากบา้นเดิม
คือคำาตอบท่ีเพ่ิมความรกั ความอบอุ่นใหช้วิีต
ขยายครอบครวัเพ่ิม แต่ยงัต่อติดทกุความสัมพันธ์
ด้วยทำาเลท่ีใกล้กับบา้นเดิม
ใหค้ณุแวะไปหาครอบครวัท่ีคณุรกัได้งา่ย
และสะดวกเสมอ ไมว่่าเมื่อไหร ่วันไหน
ความสุขความอบอุ่น ของการอยูพ่รอ้มหน้าพรอ้มตา
ก็ไมเ่คยจางหายไป



“ความสุขของชวีติ” 
 

เริม่ต้นเมื่อเราเพ่ิมมุมมองใหม่

เพ่ิมธรรมชาติอันสดชื่น

เพ่ิมความสุข ความอบอุ่นใจ

เพ่ิมความสะดวกสบาย

เพ่ิมความรูสึ้กในทกุรายละเอียด

เพ่ิมทางเลือกท่ีแตกต่าง

เพ่ิมพ้ืนท่ีใหก้ว้างออกไป

วันนี้ เดอะ ไลน์ พหล ฯ - ประดิพัทธ์

เพ่ิมทกุส่ิงท่ีชวิีตตามหา

เพ่ือใหค้ณุได้เริม่ต้นใชช้วิีตในแบบท่ีชอบ

และมคีวามสุขเพ่ิมขึ้นอยา่งไมส้ิ่นสุด

ในทกุวันตลอดไป 

THE LINE PHAHON - PRADIPAT
เพ่ิมมุมมองใหมข่องการเริม่ต้นชวิีต



FLOOR PLAN



MASTER PLAN

REMARK

The layout and size of the common areas identified herein and in other sales related documents may vary as deemed appropriate,
without compromising the overall function and use.
ตำาแหน่งและขนาดทรพัยสิ์นส่วนกลางท่ีระบุในเอกสารนี้และเอกสารการขายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาจปรบัเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยไมก่ระทบต่อสาระสำาคัญของการใชง้าน



6th 8th

9th
REMARK

The layout and size of the common areas identified herein and in other sales related documents may vary as deemed appropriate,
without compromising the overall function and use.
ตำาแหน่งและขนาดทรพัยสิ์นส่วนกลางท่ีระบุในเอกสารนี้และเอกสารการขายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาจปรบัเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยไมก่ระทบต่อสาระสำาคัญของการใชง้าน

7th



10th 12th

11th 13th
REMARK

The layout and size of the common areas identified herein and in other sales related documents may vary as deemed appropriate,
without compromising the overall function and use.
ตำาแหน่งและขนาดทรพัยสิ์นส่วนกลางท่ีระบุในเอกสารนี้และเอกสารการขายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาจปรบัเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยไมก่ระทบต่อสาระสำาคัญของการใชง้าน



14th 16th, 22nd, 28th, 34th

17th, 23rd, 29th
REMARK

The layout and size of the common areas identified herein and in other sales related documents may vary as deemed appropriate,
without compromising the overall function and use.
ตำาแหน่งและขนาดทรพัยสิ์นส่วนกลางท่ีระบุในเอกสารนี้และเอกสารการขายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาจปรบัเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยไมก่ระทบต่อสาระสำาคัญของการใชง้าน

15th



18th, 24th, 30th 20th, 26th, 32nd

21th, 27th, 33rd
REMARK

The layout and size of the common areas identified herein and in other sales related documents may vary as deemed appropriate,
without compromising the overall function and use.
ตำาแหน่งและขนาดทรพัยสิ์นส่วนกลางท่ีระบุในเอกสารนี้และเอกสารการขายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาจปรบัเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยไมก่ระทบต่อสาระสำาคัญของการใชง้าน

19th, 25th, 31st



35th 37th, 43rd

38th, 44th
REMARK

The layout and size of the common areas identified herein and in other sales related documents may vary as deemed appropriate,
without compromising the overall function and use.
ตำาแหน่งและขนาดทรพัยสิ์นส่วนกลางท่ีระบุในเอกสารนี้และเอกสารการขายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาจปรบัเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยไมก่ระทบต่อสาระสำาคัญของการใชง้าน

36th



39th 41st

REMARK

The layout and size of the common areas identified herein and in other sales related documents may vary as deemed appropriate,
without compromising the overall function and use.
ตำาแหน่งและขนาดทรพัยสิ์นส่วนกลางท่ีระบุในเอกสารนี้และเอกสารการขายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาจปรบัเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยไมก่ระทบต่อสาระสำาคัญของการใชง้าน

42nd40th



45th

REMARK

The layout and size of the common areas identified herein and in other sales related documents may vary as deemed appropriate,
without compromising the overall function and use.
ตำาแหน่งและขนาดทรพัยสิ์นส่วนกลางท่ีระบุในเอกสารนี้และเอกสารการขายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาจปรบัเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยไมก่ระทบต่อสาระสำาคัญของการใชง้าน

POSITIVITY IS EVERYTHING
LOCATION IS EVERYTHING

46th



ROOM LAYOUT



1A 
26.25 SQ.M.

1AM 
26.25 SQ.M.

REMARK

The layout and size of the common areas identified herein and in other sales related documents may vary as deemed appropriate,
without compromising the overall function and use.
ตำาแหน่งและขนาดทรพัยสิ์นส่วนกลางท่ีระบุในเอกสารนี้และเอกสารการขายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาจปรบัเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยไมก่ระทบต่อสาระสำาคัญของการใชง้าน

1AM-1 
26.25 SQ.M.

1A-1 
26.25 SQ.M.



1B 
28.50 SQ.M.

1D_(S) 
33.25 - 33.50 SQ.M.

REMARK

The layout and size of the common areas identified herein and in other sales related documents may vary as deemed appropriate,
without compromising the overall function and use.
ตำาแหน่งและขนาดทรพัยสิ์นส่วนกลางท่ีระบุในเอกสารนี้และเอกสารการขายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาจปรบัเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยไมก่ระทบต่อสาระสำาคัญของการใชง้าน

1D-1_(S) 
33.75 - 34.00 SQ.M.

1C 
30.50 SQ.M.



1DM_(S) 
33.50 - 34.00 SQ.M.

1E_(S) 
33.50 SQ.M.

REMARK

The layout and size of the common areas identified herein and in other sales related documents may vary as deemed appropriate,
without compromising the overall function and use.
ตำาแหน่งและขนาดทรพัยสิ์นส่วนกลางท่ีระบุในเอกสารนี้และเอกสารการขายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาจปรบัเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยไมก่ระทบต่อสาระสำาคัญของการใชง้าน

1E-1 
33.50 SQ.M.

1DM-1_(S) 
33.75 - 34.50 SQ.M.



1E-2(S) 
33.75 - 34.00 SQ.M.

1E-4 
33.25 - 33.75 SQ.M.

REMARK

The layout and size of the common areas identified herein and in other sales related documents may vary as deemed appropriate,
without compromising the overall function and use.
ตำาแหน่งและขนาดทรพัยสิ์นส่วนกลางท่ีระบุในเอกสารนี้และเอกสารการขายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาจปรบัเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยไมก่ระทบต่อสาระสำาคัญของการใชง้าน

1EM-(S) 
33.50 - 34.00 SQ.M.

1E-3 
33.50 - 34.00 SQ.M.



1EM-2(S) 
33.75 - 34.25 SQ.M.

1G 
34.75 SQ.M.

REMARK

The layout and size of the common areas identified herein and in other sales related documents may vary as deemed appropriate,
without compromising the overall function and use.
ตำาแหน่งและขนาดทรพัยสิ์นส่วนกลางท่ีระบุในเอกสารนี้และเอกสารการขายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาจปรบัเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยไมก่ระทบต่อสาระสำาคัญของการใชง้าน

1H_S 
34.75 SQ.M.

1F 
33.50 SQ.M.



1I 
36.25 SQ.M.

1K 
40.00 SQ.M.

REMARK

The layout and size of the common areas identified herein and in other sales related documents may vary as deemed appropriate,
without compromising the overall function and use.
ตำาแหน่งและขนาดทรพัยสิ์นส่วนกลางท่ีระบุในเอกสารนี้และเอกสารการขายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาจปรบัเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยไมก่ระทบต่อสาระสำาคัญของการใชง้าน

1L 
40.25 SQ.M.

1J 
37.00 SQ.M.



1M 
40.75 SQ.M.

2A-1 
51.75 SQ.M.

REMARK

The layout and size of the common areas identified herein and in other sales related documents may vary as deemed appropriate,
without compromising the overall function and use.
ตำาแหน่งและขนาดทรพัยสิ์นส่วนกลางท่ีระบุในเอกสารนี้และเอกสารการขายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาจปรบัเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยไมก่ระทบต่อสาระสำาคัญของการใชง้าน

2AM_(S) 
51.75 SQ.M.

2A 
51.50 SQ.M.



2AM-1 
51.75 SQ.M.

2C 
64.75 SQ.M.

REMARK

The layout and size of the common areas identified herein and in other sales related documents may vary as deemed appropriate,
without compromising the overall function and use.
ตำาแหน่งและขนาดทรพัยสิ์นส่วนกลางท่ีระบุในเอกสารนี้และเอกสารการขายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาจปรบัเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยไมก่ระทบต่อสาระสำาคัญของการใชง้าน

2C-1 
66.25 SQ.M.

2B 
54.00 SQ.M.



2C-2 
65.00 SQ.M.

2D 
65.50 SQ.M.

REMARK

The layout and size of the common areas identified herein and in other sales related documents may vary as deemed appropriate,
without compromising the overall function and use.
ตำาแหน่งและขนาดทรพัยสิ์นส่วนกลางท่ีระบุในเอกสารนี้และเอกสารการขายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาจปรบัเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยไมก่ระทบต่อสาระสำาคัญของการใชง้าน

2E 
67.00 SQ.M.

2CM 
64.50 - 64.75 SQ.M.



3A 
79.00 SQ.M.

3BM 
86.00 SQ.M.

REMARK

The layout and size of the common areas identified herein and in other sales related documents may vary as deemed appropriate,
without compromising the overall function and use.
ตำาแหน่งและขนาดทรพัยสิ์นส่วนกลางท่ีระบุในเอกสารนี้และเอกสารการขายอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง อาจปรบัเปล่ียนได้ตามความเหมาะสม โดยไมก่ระทบต่อสาระสำาคัญของการใชง้าน

3C 
111.50 SQ.M.

3B 
86.00 SQ.M.





เดอะ ไลน ์พหลฯ-ประดิพัทธ์

ส่ิงอำานวยความสะดวกและบรกิารพิเศษ : 
 
• พ้ืนท่ีโถงต้อนรบั
• สวนส่วนกลาง พรอ้มพ้ืนท่ีสันทนาการกลางแจง้ และคลับเฮ้าส์
• สระว่ายน้ำาพรอ้มจากซุซีแ่ละสระเด็ก
• หอ้งอบไอน้ำา และซาวน่า
• หอ้งออกกำาลังกาย พรอ้มอุปกรณ์
• หอ้งสมุด
• หอ้งซกัผ้า
• สนามเด็กเล่น ชั้น 35
• หอ้งพักผ่อนเอนกประสงค์ ชั้น 46
• อินเตอรเ์น็ตไรส้ายสำาหรบัโถงต้อนรบั, ส่วนสันทนาการ และคลับเฮ้าส์
• จุดบรกิารชารต์แบตเตอรี ่สำาหรบัรถยนต์พลังงานไฟฟา้
• เจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยั ตลอด 24 ชั่วโมง
• กล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง
• ท่ีจอดรถ

ลักษณะหอ้งชดุ 
1 หอ้งนอน 1 หอ้งน้ำา 
1 หอ้งนอน 1 หอ้งน้ำา 
2 หอ้งนอน 1 หอ้งน้ำา 
2 หอ้งนอน 2 หอ้งน้ำา 
3 หอ้งนอน 2 หอ้งน้ำา

ขนาดพ้ืนท่ี (ตร.ม.) 
26.25 - 28.50 
30.50 - 40.75 
51.50 - 51.75 
54.00 - 67.00 
79.00 - 111.50

ท่ีต้ัง 
เนื้อท่ีโครงการ 
ลักษณะโครงการ 
 
จำานวนยูนติ

: ถนนประดิพัทธ ์เขตพญาไท กร ุงเทพมหานคร 
: ประมาณ 5 ไร ่
: อาคารพ ักอาศัย สูง 46 ชั้น 1 อาคาร
  คลับเฮ้าส์ สูง 2 ชั้น 1 อาคาร 
: 981 ยูนิต

หมายเหต:ุ เงื่อนไขนี้อาจเปล่ียนแปลงได้ โดยมต้ิองแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า

SERVICE 
 
• HOME CARE ใส่ใจ ดแูล เพ่ือบา้นของคณุ ใส่ใจทกุรายละเอียดการอยูอ่าศัย พรอ้มใหค้ณุอุ่นใจ 
 กับบรกิารแจง้ซอ่มออนไลน์ตลอด 24 ชั่วโมง 
 
• INSTALLMENT SERVICE บรกิารพิเศษจากแสนสิรแิฟมล่ีิ ท่ีจะทำาใหก้ารชำาระค่างวดเงนิดาวน์ 
 ของคณุงา่ยขึ้นอีก คณุสามารถตรวจสอบสถานะการชำาระค่างวดเงนิดาวน์ และ ปรนิท์  
 Payment Card ได้งา่ยๆ ผ่านระบบ Sansiri Instalment Service 
 
• SANSIRI HOME SERVICE APPLICATION แอพพิลเคชั่นดีๆ ท่ีเปรยีบเสมอืนผู้ชว่ยส่วนตัว  
 ท่ีคอยอำานวยความสะดวกใหค้ณุ ได้เพียงปลายนิ้้วสัมผัส คณุสามารถติดตามขา่วสารจากโ 
 ครงการ แจง้ซอ่มในชว่งระยะเวลาประกัน บรกิารแจง้เตือนต่างๆ แบบ Real-time รวมท้ังชอ่ง 
 ทางติดต่อนิติบุคคลของโครงการได้โดยตรง ผ่านทาง Messaging รองรบัการใชง้านท้ังระบบ  
 iOS และ android เพียงท่านดาวน์โหลดผ่านทาง App Store และ Play Store 
 
• CONDO CONSTRUCTION PROGRESS ทราบขอ้มูลความคืบหน้าการก่อสรา้งของโครงการ 
 ได้ก่อนใคร โดยคณุจะได้รบัอีเมล์ส่วนบุคคลท่ีส่งตรงถึงท่ายโดยเฉพาะเป็นประจำาทกุเดือนตาม 
 ขอ้มูลอีเมลล์ท่ีคณุได้ใหไ้ว้ โดยคณุยงัสามารถติดตามความคืบหน้าการก่อนสรา้งของโครงการ 
 อ่ืนๆ ได้ท่ี sansiri.com/condoprogress 
 
PRIVILEGE 
 
• EXCLUSIVITY กิจกรรมและสิทธพิิเศษเพ่ือชว่งเวลาดีๆ ของครอบครวั เติมสีสันใหค้รอบครวัได้ 
 มชีว่งเวลาสุดพิเศษกับหลากหลายความสุข ท่ีเตรยีมไว้ใหเ้ฉพาะสมาชกิครอบครวัแสนสิร ิ
 
• SANSIRI LOUNGE สัมผัสไล์สไตล์ และประสบการณ์ท่ีสรา้งสรรผ่านแสนสิร ิเลานจ ์ท่ีชั้น 3  
 สยามพารากอน เพียงลงทะเบยีนด้วยหมายเลขโทรศัพท์มอืถือของสมาชกิครอบครวัแสนสิร ิ
 เพ่ือเขา้รบัประสบการณ์สุดพิเศษรวมถึงการชำาระค่างวดโครงการและ Free Wi-Fi 
 
• SCB SANSIRI PLATINUM CARD บตัรเดียว เพ่ือบา้น เพ่ือการใชช้วิีต บตัรเครดิตท่ีตอบสนอง 
 ความต้องการของคนมบีา้น และการใชช้วิีตอยา่งเต็มรูปแบบ พรอ้มด้วยเอกสิทธิท่ี์แตกต่างและ 
 เหนือระดับ 
 
PROPERTY MANAGEMENT  
 
• PLUS PROPERTY  ตอบโจทยท์กุความต้องการของท่ีอยูอ่าศัยอยา่งครบวงจร บรกิารฝากขาย  
 ปล่อยเชา่ รวมถึงการบรหิารจดัการ ท่ีชว่ยต่อยอดการลงทนุใหแ้ก่คณุ ด้วยทีมผู้เชีย่วชาญมาก 
 ประสบการณ์ 
 
รว่มอัพเดทและแบง่ปันประสบการณ์ความสุข กับครอบครวัแสนสิร ิได้หลากหลายชอ่งทาง 
โทร. 02 201 3999

แสนสิรเิชื่อว่าบา้นไมไ่ด้เป็นเพียงท่ีอยูอ่าศัย แต่ควรจะเป็นสถานท่ีท่ีทกุคนในครอบครวั ได้มทีกุวัน 
ท่ีรายล้อมไปด้วย ความสุข ความอบอุ่น และความสบายใจ เราจงึมุง่มั่นใส่ใจในการใหบ้รกิารหลัง 
การขาย และนำาเสนอส่ิงท่ีเป็นประโยชน์ท่ีจะชว่ยเติมประสบการณ์ความสุขใหกั้บการใชช้วิีตของคณุ
และครอบครวั เพราะคณุคือคนสำาคัญของครอบครวัแสนสิริ
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