
FREEDOM 
IN EVERYTHING 

จใงา่ยอด้ไนอ่ผกพัรากบกั ...ะรสอิ

ดกัาํจอ้ข้รไบบแนางาทํรากบกั ...ะรสอิ

ษศเพินคะลแ วัรคบอรคบกัาลวเ้ขใ ...ะรสอิ

101 ทวิมขุสุ ์นลไ ะอดเ

ษศเพิิธทสิ

ัมง่มุงึจารเ สิาหรรสะลแรากิรบ้หใน รากงอต้มาวคกุทงอนสบอตว้ไษศเพิรากิรบค์รรสงา้รสง

Sansiri Family

LOCATION
IS EVERYTHING

BTS & SANSIRI
JOINT VENTURE
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ง

ลักษณะโครงการ
ตินยูนวนาํจ

ดุชงอ้หะณษกลั

 

27.00 - 33.25
47.50 - 48.00
41.25 - 44.75
61.50 - 62.75

: ถนนสุขุมวิท กรุงเทพมหานคร
: ประมาณ 4 ไร่
: อาคารพักอาศัย สูง 37 ชนั 1 อาคาร

ตินยู 877 :

วอํานวยความสะดวก
ัน ECAPS GNIVIL-OC บบแดคิวนแยดโ บบแ์ณรบูมสงา่ยอด้ไรากงอต้มาวคกุท์ยทจโบอตถรามาส ดอทยาถ่กูถด้ไ น

• CO-KITCHEN SPACE
ดรปโูนมเกุทราหาอาทํราก บกั ะรสอิ

DIESEL SOCIAL KITCHEN BY SCAVOLINI

จากแบรนด์แฟชนัชั LESEID านํน
’NEHCTIK LAICOS LESEID‘ น่รุ

ดกัาํจอ้ข้หใาทํะจ NEHCTIK-OC ยดโ
ปไดมหมยีนเิมดโนอคนบราหาอาทํราก

งา่ยง

บจ้รู่มได้ไยาบสกวดะส
• GARDEN PAVILLION
• LIBRARY / E-LIBRARY SERVICE

MASTER PLAN CO-LIVING SPACE

CO-LIFTSTYLE

• LED MULTI-SPORT COURT
ลอบตก็เสาบ นหไบบแาฬกีบอชะจณุคาว่่มไ

ณุคล์ตไสมาตด้ไกุนสกอลืเก็ ฯลฯ สินนทเ ลอบตฟุ

อมสเมอ้รพ ดีด้ไกทแะรกงรแบัรงอรถรามาส

• FITNESS
• GAME ROOM
• OLYMPIC SIZE SWIMMING POOL
  AND JACUZZI
• JOGGING TRACK

CO-RECREATION

ตินยูกุทษศเพิงสูนาดพเบกั าว่กอืนหเงา่ยอตวีิช้ชใ
เริ บบแกออรากมอ้รพ รตมเ 5.5 - รตมเ 4.3 ม

าตยาบสะลแงล่โ ง่รปโกส้ึรูมาวค้หใมมุา้ขเกจะรก

นอ่ซถรามาสนด่เดดโน

FREEDOM OF SPACE

งการทํางาน

.มช 42 ดลอต iF-iW ตนเ์รอตเนอีิรฟรากิรบ
ษศเพิมุชะรปราก์ณรกปอุยวด้นาง้ชใรากกุทกวดะส

CO-WORKING SPACE
วโมง

วโมง

: ุตหเยามห

: ุตหเยามห
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ชุนนออ่ STB BTS บางจาก BTS ปุณณวิถี
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