


ไลฟ�สไตล�คอนโดแห�งใหม�ท่ีผสานชีว�ตเมืองและธรรมชาติไว�อย�างลงตัว

ภายใต�แนวคิด “Urban Life & Serenity” ที่จะช�วยเปลี่ยนโหมด

วันธรรมดาของคุณ ให�กลายเป�นวันสุดพ�เศษ ด�วยพ�้นที่ส�วนกลาง

พร�อมสิ�งอำนวยความสะดวกทั่วโครงการมากถึง 5 โซน ให�บร�การจุใจ

ตลอด 24 ชม.* ใช�ชีว�ตให�พ�เศษข��นทุกเวลา “Chilling All Day, Party 

All Night” ลงตัวทุกไลฟ�สไตล�ไม�ว�าจะ  พักผ�อน สังสรรค� หร�อทำงาน

ก็สลับเปล่ียนโหมดความสุขได�…ทุกวัน

*เง�่อนไขเป�นไปตามที่โครงการกำหนด

แอทโมซ ศร �ราชา
ความสุขเปลี่ยนโหมดได�…ทุกวัน
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ประเภทห�อง (พ� ้นที ่ประมาณ)

1 Bedroom        22-23 sq.m.

1 Bedroom Extra      24-25 sq.m.

1 Bedroom Exclusive    27-34 sq.m.

1 Bedroom Plus     35-46 sq.m.

ภาพและบรรยากาศจำลอง

ภาพและบรรยากาศจำลอง

: แอทโมซ ศร�ราชา (Atmoz Sriracha)

: ถนนสุข �มว�ท ตรงข�าม ม.เกษตรฯ ศร�ราชา

: ประมาณ 3-3-71.3 ไร �

: 3 อาคาร 8 ชั ้น

: 539 ห�อง

: ที ่จอดรถยนต�ประมาณ 173 คัน (32%)

ที ่จอดมอเตอร�ไซด�ประมาณ 106 คัน

  รวมจอดซ�อนคันและที ่จอดมอเตอร�ไซด�ประมาณ 307 คัน (56%)

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

เนื้อที่โครงการ

ประเภทโครงการ

จำนวนห�อง

ที่จอดรถ DRAFT
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UNIT TYPEUNIT TYPE
One Bedroom

Exclusive

27.30 Sq.m.

One Bedroom
Extra

24.80 Sq.m.

One Bedroom
Plus

35.80 Sq.m.
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*โครงการในอนาคต, **เง�่อนไขเป�นไปตามที่โครงการกำหนด

TWIST FACILITIES
พ�้นที่สีเข�ยวขนาดใหญ� ส�วนกลางจัดเต็มกว�า 20 รายการ
ตอบโจทย� TWIST HAPPINESS 24 ชม.**

360° CONVENIENCE
ติดถนนสุข�มว�ท ตรงข�าม ม.เกษตรฯ ศร�ราชา
ใกล�โซนทำงานนิคมฯ แหลมฉบัง, เคร�อสหพัฒน�, ดิจ�ตอล พาร�ค*
ใกล�รถไฟความเร�วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

SMART INVESTMENT
บร�การจากทีมงาน “Asset A Plus”
ที่ปร�กษาด�านการลงทุน ผู�ช�วยในการฝากขาย / ฝากเช�า

SMART HEALTH
ดูแลและเพ��มความอุ�นใจ เพ�่อสุขภาพที่ดีอยู�เสมอ
ด�วยอุปกรณ�ตรวจเช็คสุขภาพ พร�อมเชื่อมต�อแบบ Real Time
ผ�านระบบออนไลน� จากโรงพยาบาลชั้นนำ

SMART LIVING
ยกระดับการใช�ชีว�ตให�สะดวกยิ�งข��น ด�วยสิ�งอำนวยความสะดวก
และระบบรักษาความปลอดภัย ครอบคลุมทั้งบร�เวณพ�้นที่อยู�อาศัย
และพ�้นที่ส�วนกลาง

ELEGANT DESIGN
สถาป�ตยกรรมโดดเด�น สง�างามทุกมุมมอง
ออกแบบด�วยแรงบันดาลใจจากสไตล� Modern Mid-Century 
ใช�เส�นสายจากรูปทรง Arch ทั้งตกแต�งภายในและภายนอก มิติโค�งเว�า
ให�ความรู�สึกเร�ยบหรู มีสไตล�
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บร�ษัท ไพร�ซ ดีเวลลอปเม�นท� จำกัด สำนักงานตั้งอยู�ที่ 18 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวร�ย� เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท กรรมการผู�จัดการนายกรมเชษฐ� ว�พันธ�พงษ� 
โครงการแอทโมซ ศร�ราชา ตั้งอยู�ที่ถนนสุข�มว�ท ตำบลทุ�งสุขลา อำเภอศร�ราชา จังหวัดชลบุร� โฉนดที่ดินเลขที่ 89786, 136900, 136901, 21206 เนื้อที่โครงการประมาณ 3-3-71.3 ไร� ประกอบไปด�วยอาคารชุดพักอาศัย
สูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร จำนวนห�องชุดพักอาศัย 540 ห�อง โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารไทยพาณิชย� จํากัด ใบขออนุญาตก�อสร�างอยู�ระหว�างดำเนินการ จะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อก�อสร�างแล�วเสร�จ โดยผู�ซื้อจะรับ
ผิดชอบค�าใช�จ�ายส�วนกลางและเง�นกองทุนตามข�อบังคับนิติบุคคล ภาพทั้งหมดเป�นภาพและบรรยากาศจำลอง บร�ษัทฯขอสงวนสิทธ�์ในการเปล่ียนแปลงข�อมูลรายละเอียดและข�อความต�าง ๆ โดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า

MAP

Line@ Sales Gallery Register

รร.ดาราสมุทร

รร.อัสสัมชัญศร�ราชา

ม.เกษตร
ว�ทยาเขตศร�ราชา

โรงกล่ันนํ้ามัน ไทยออยล�

รพ.แหลมฉบัง

ฮอลิเดย� อินน� แอนด� สว�ท
ศร�ราชา แหลมฉบัง

ฮาร�เบอร� มอลล� แหลมฉบัง

แม็คโคร แหลมฉบัง

รพ.สมิติเวช
ศร�ราชา

รพ.สมเด็จ ณ ศร�ราชา

รพ.พญาไท

 เซ็นทรัล
ศร�ราชา

ตึกคอม

เจ พาร�ค

ดิจ�ทัล พาร�ค ไทยแลนด� 
[โครงการในอนาคต]

รถไฟฟ�าความเร�วสูง
สถานีศร�ราชา

ดอนเมือง - อู�ตะเภา
[โครงการในอนาคต]

ท�าเร�อและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

นิคมอุตสาหกรรม ป��นทอง

สนามกอล�ฟ
ศร�ราชา

อินเตอร�เนชั่นแนล

ถนน สุข�มว�ท

ถนน สุรศักด์ิ 2

เกาะลอย

ถนน ศร�ราชานคร 2

ถนน อัสสัมชัญศร�ราชา

ถนน เก�ากิโล

ถนน แหลมฉบัง

มอเตอร�เวย�

มอเต
อร�เวย�

ถนน อ�าวอุดม

ถน
น

เจ�ม
จอมพล

โรบินสัน
ศร�ราชา

รร.เซนต� ปอล
คอนแวนต�

เคร�อสหพัฒน�

S R I R A C H A

ติดถนนสุข�มว�ท ตรงข�าม ม.เกษตรฯ ศร�ราชา
ทำเลศักยภาพ ใกล�แหล�งเศรษฐกิจ และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง


