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ภาพและบรรยากาศจำลอง

แอทโมซ ศร� ร าชา

ความสุขเปลี่ยนโหมดได…ทุกวัน

ไลฟสไตลคอนโดแหงใหมทผ
่ี สานชีวต
� เมืองและธรรมชาติไวอยางลงตัว
ภายใตแนวคิด “Urban Life & Serenity” ที่จะชวยเปลี่ยนโหมด
วันธรรมดาของคุณ ใหกลายเปนวันสุดพ�เศษ ดวยพ�้นที่สวนกลาง
พรอมสิ�งอำนวยความสะดวกทั่วโครงการมากถึง 5 โซน ใหบร�การจุใจ
ตลอด 24 ชม.* ใชชวี ต
� ใหพเ� ศษข�น� ทุกเวลา “Chilling All Day, Party
All Night” ลงตัวทุกไลฟสไตลไมวา จะ พักผอน สังสรรค หร�อทำงาน
ก็สลับเปลี่ยนโหมดความสุขได…ทุกวัน

ภาพและบรรยากาศจำลอง

ภาพและบรรยากาศจำลอง

*เง�่อนไขเปนไปตามที่โครงการกำหนด
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แอทโมซ ศร� ร าชา (Atmoz Sriracha)
ถนนสุ ข � ม ว� ท ตรงข า ม ม.เกษตรฯ ศร� ร าชา
ประมาณ 3-3-71.3 ไร
3 อาคาร 8 ชั ้ น
539 ห อ ง
ที ่ จ อดรถยนต ป ระมาณ 173 คั น (32%)
ที ่ จ อดมอเตอร ไ ซด ป ระมาณ 106 คั น
รวมจอดซ อ นคั น และที ่ จ อดมอเตอร ไ ซด ป ระมาณ 307 คั น (56%)
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ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
เนื้อที่โครงการ
ประเภทโครงการ
จำนวนหอง
ที่จอดรถ

ภาพและบรรยากาศจำลอง

ประเภทห อ ง (พ� ้ น ที ่ ป ระมาณ)
1
1
1
1

Bedroom
Bedroom Extra
Bedroom Exclusive
Bedroom Plus

22-23
24-25
27-34
35-46

sq.m.
sq.m.
sq.m.
sq.m.
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UNIT
UNIT TYPE
TYPE
One Bedroom
Extra

One Bedroom
Exclusive

One Bedroom
Plus

24.80 Sq.m.

27.30 Sq.m.

35.80 Sq.m.

ภาพและบรรยากาศจำลอง

PROJECT
PROJECT
HIGHLIGHT
360° CONVENIENCE
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ติดถนนสุข�มว�ท ตรงขาม ม.เกษตรฯ ศร�ราชา
ใกลโซนทำงานนิคมฯ แหลมฉบัง, เคร�อสหพัฒน, ดิจ�ตอล พารค*
ใกลรถไฟความเร�วสูงเชื่อม 3 สนามบิน

ELEGANT DESIGN

DR
A

สถาปตยกรรมโดดเดน สงางามทุกมุมมอง
ออกแบบดวยแรงบันดาลใจจากสไตล Modern Mid-Century
ใชเสนสายจากรูปทรง Arch ทั้งตกแตงภายในและภายนอก มิติโคงเวา
ใหความรูสึกเร�ยบหรู มีสไตล

TWIST FACILITIES
พ�้นที่สีเข�ยวขนาดใหญ สวนกลางจัดเต็มกวา 20 รายการ
ตอบโจทย TWIST HAPPINESS 24 ชม.**

SMART HEALTH

ดูแลและเพ��มความอุนใจ เพ�่อสุขภาพที่ดีอยูเสมอ
ดวยอุปกรณตรวจเช็คสุขภาพ พรอมเชื่อมตอแบบ Real Time
ผานระบบออนไลน จากโรงพยาบาลชั้นนำ

SMART LIVING

ยกระดับการใชชีว�ตใหสะดวกยิ�งข��น ดวยสิ�งอำนวยความสะดวก
และระบบรักษาความปลอดภัย ครอบคลุมทั้งบร�เวณพ�้นที่อยูอาศัย
และพ�้นที่สวนกลาง

SMART INVESTMENT

บร�การจากทีมงาน “Asset A Plus”
ที่ปร�กษาดานการลงทุน ผูชวยในการฝากขาย / ฝากเชา

*โครงการในอนาคต, **เง�่อนไขเปนไปตามที่โครงการกำหนด

MAP
เซ็นทรัล
ศร�ราชา
รพ.สมิติเวช
ศร�ราชา

มจอมพล

ถนน เจ
�

เกาะลอย

รร.ดาราสมุทร

รร.อัสสัมชัญศร�ราชา

ถนน สุรศักดิ์ 2

ถนน อัสสัมชัญศร�ราชา
เจ พารค

รพ.พญาไท

รถไฟฟาความเร�วสูง
สถานีศร�ราชา
ดอนเมือง - อูตะเภา

โรบินสัน
ศร�ราชา

[โครงการในอนาคต]

ถนน ศร�ราชานคร 2

ตึกคอม

ถน
ิโล
กาก
นเ

ถนน สุข�มว�ท

รพ.สมเด็จ ณ ศร�ราชา

รร.เซนต ปอล
คอนแวนต

ม.เกษตร
ว�ทยาเขตศร�ราชา

SRIRACHA

รพ.แหลมฉบัง

ถนน อาวอุดม

โรงกลั่นนํ้ามัน ไทยออยล

บัง

ถนน

มอเตอรเวย

ฮอลิเดย อินน แอนด สว�ท
ศร�ราชา แหลมฉบัง

มฉ
แหล

ทาเร�อและนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

นิคมอุตสาหกรรม ป�นทอง
มอเตอรเวย

ดิจ�ทัล พารค ไทยแลนด
[โครงการในอนาคต]

เคร�อสหพัฒน

สนามกอลฟ
ศร�ราชา
อินเตอรเนชั่นแนล

แม็คโคร แหลมฉบัง
ฮารเบอร มอลล แหลมฉบัง

ติดถนนสุข�มว�ท ตรงขาม ม.เกษตรฯ ศร�ราชา
ทำเลศักยภาพ ใกลแหลงเศรษฐกิจ และนิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง

Line@

Sales Gallery

Register

บร�ษัท ไพรซ ดีเวลลอปเมนท จำกัด สำนักงานตั้งอยูที่ 18 ซอยรามอินทรา 5 แยก 23 แขวงอนุสาวร�ย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 50,000,000 บาท กรรมการผูจัดการนายกรมเชษฐ ว�พันธพงษ
โครงการแอทโมซ ศร�ราชา ตั้งอยูที่ถนนสุข�มว�ท ตำบลทุงสุขลา อำเภอศร�ราชา จังหวัดชลบุร� โฉนดที่ดินเลขที่ 89786, 136900, 136901, 21206 เนื้อที่โครงการประมาณ 3-3-71.3 ไร ประกอบไปดวยอาคารชุดพักอาศัย
สูง 8 ชั้น จำนวน 3 อาคาร จำนวนหองชุดพักอาศัย 540 หอง โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคารไทยพาณิชย จํากัด ใบขออนุญาตกอสรางอยูระหวางดำเนินการ จะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อกอสรางแลวเสร�จ โดยผูซื้อจะรับ
ผิดชอบคาใชจายสวนกลางและเง�นกองทุนตามขอบังคับนิติบุคคล ภาพทั้งหมดเปนภาพและบรรยากาศจำลอง บร�ษัทฯขอสงวนสิทธ�์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดและขอความตาง ๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

