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PROJECT INFORMATION 

Location 

Land Area 

Project Type 

Residential Unit 

Unit Type 

:	  
:	  
:	  
:	  	  

Sukhumvit 71 Rd., Bangkok 

Approximately   1.3 Rai 

Residential Building 28 stories 

291 Units 

Unit Details Unit area (sq.m.) 
 

1 Bedroom 1 Bathroom 
 
1 Bedroom 1 Bathroom 
 
2 Bedrooms 2 Bathrooms 

 

29.75 – 34.00 
 

40.00 – 44.75 
 

57.25 – 62.75 



MASTER PLAN	

Remark : The unit area size may vary based on the official layout size upon transfer. 
                This will not affect the use and function of the unit	

หมายเหตุ: ตำแหน่งและขนาดห�องชุดที่ระบุในเอกสารนี้ อาจปรับเปลี่ยนได�ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบD
                  ต่อสารสำคัญของการใช�งานและพักอาศัยD



Remark : The unit area size may vary based on the official layout size upon transfer. 
                This will not affect the use and function of the unit	

หมายเหตุ: ตำแหน่งและขนาดห�องชุดที่ระบุในเอกสารนี้ อาจปรับเปลี่ยนได�ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบD
                  ต่อสารสำคัญของการใช�งานและพักอาศัยD

2nd  FLOOR PLAN	



Remark : The unit area size may vary based on the official layout size upon transfer. 
                This will not affect the use and function of the unit	

หมายเหตุ: ตำแหน่งและขนาดห�องชุดที่ระบุในเอกสารนี้ อาจปรับเปลี่ยนได�ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบD
                  ต่อสารสำคัญของการใช�งานและพักอาศัยD

3rd – 4th FLOOR PLAN	



Remark : The unit area size may vary based on the official layout size upon transfer. 
                This will not affect the use and function of the unit	

หมายเหตุ: ตำแหน่งและขนาดห�องชุดที่ระบุในเอกสารนี้ อาจปรับเปลี่ยนได�ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบD
                  ต่อสารสำคัญของการใช�งานและพักอาศัยD

5th FLOOR PLAN	
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6th FLOOR PLAN	

Remark : The unit area size may vary based on the official layout size upon transfer. 
                This will not affect the use and function of the unit	

หมายเหตุ: ตำแหน่งและขนาดห�องชุดที่ระบุในเอกสารนี้ อาจปรับเปลี่ยนได�ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบD
                  ต่อสารสำคัญของการใช�งานและพักอาศัยD
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7th–27th FLOOR PLAN	

Remark : The unit area size may vary based on the official layout size upon transfer. 
                This will not affect the use and function of the unit	

หมายเหตุ: ตำแหน่งและขนาดห�องชุดที่ระบุในเอกสารนี้ อาจปรับเปลี่ยนได�ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบD
                  ต่อสารสำคัญของการใช�งานและพักอาศัยD



28th FLOOR PLAN	

Remark : The unit area size may vary based on the official layout size upon transfer. 
                This will not affect the use and function of the unit	

หมายเหตุ: ตำแหน่งและขนาดห�องชุดที่ระบุในเอกสารนี้ อาจปรับเปลี่ยนได�ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบD
                  ต่อสารสำคัญของการใช�งานและพักอาศัยD



ROOF FLOOR PLAN	

Remark : The unit area size may vary based on the official layout size upon transfer. 
                This will not affect the use and function of the unit	

หมายเหตุ: ตำแหน่งและขนาดห�องชุดที่ระบุในเอกสารนี้ อาจปรับเปลี่ยนได�ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบD
                  ต่อสารสำคัญของการใช�งานและพักอาศัยD
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ROOM LAYOUT 
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1A 
29.75 – 30.25 Sq.m.	

Remark : Layout and area of the properties which identified herein 
                 maybe changed as deemed appropriate, but will not impact upon the use 
               : This is computer graphic generated	

หมายเหตุ: ตำแหน่งและขนาดทรัพย�สินในเอกสารนี้ และเอกสารการขายที่เกี่ยวข�อง อาจปรับเปลี่ยนได�D
                 ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสารสำคัญของการใช�งานและพักอาศัยD



1AM 
31.00 Sq.m.	

Remark : Layout and area of the properties which identified herein 
                 maybe changed as deemed appropriate, but will not impact upon the use 
               : This is computer graphic generated	

Remark : Layout and area of the properties which identified herein 
                 maybe changed as deemed appropriate, but will not impact upon the use 
               : This is computer graphic generated	

หมายเหตุ: ตำแหน่งและขนาดทรัพย�สินในเอกสารนี้ และเอกสารการขายที่เกี่ยวข�อง อาจปรับเปลี่ยนได�D
                 ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสารสำคัญของการใช�งานและพักอาศัยD



1B 
34.00 Sq.m.	

Remark : Layout and area of the properties which identified herein 
                 maybe changed as deemed appropriate, but will not impact upon the use 
               : This is computer graphic generated	

Remark : Layout and area of the properties which identified herein 
                 maybe changed as deemed appropriate, but will not impact upon the use 
               : This is computer graphic generated	

หมายเหตุ: ตำแหน่งและขนาดทรัพย�สินในเอกสารนี้ และเอกสารการขายที่เกี่ยวข�อง อาจปรับเปลี่ยนได�D
                 ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสารสำคัญของการใช�งานและพักอาศัยD



1C 
30.75 Sq.m.	

Remark : Layout and area of the properties which identified herein 
                 maybe changed as deemed appropriate, but will not impact upon the use 
               : This is computer graphic generated	

Remark : Layout and area of the properties which identified herein 
                 maybe changed as deemed appropriate, but will not impact upon the use 
               : This is computer graphic generated	

หมายเหตุ: ตำแหน่งและขนาดทรัพย�สินในเอกสารนี้ และเอกสารการขายที่เกี่ยวข�อง อาจปรับเปลี่ยนได�D
                 ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสารสำคัญของการใช�งานและพักอาศัยD



1D 
40.00 Sq.m.	

Remark : Layout and area of the properties which identified herein 
                 maybe changed as deemed appropriate, but will not impact upon the use 
               : This is computer graphic generated	

Remark : Layout and area of the properties which identified herein 
                 maybe changed as deemed appropriate, but will not impact upon the use 
               : This is computer graphic generated	

หมายเหตุ: ตำแหน่งและขนาดทรัพย�สินในเอกสารนี้ และเอกสารการขายที่เกี่ยวข�อง อาจปรับเปลี่ยนได�D
                 ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสารสำคัญของการใช�งานและพักอาศัยD



1E 
42.75 Sq.m.	

Remark : Layout and area of the properties which identified herein 
                 maybe changed as deemed appropriate, but will not impact upon the use 
               : This is computer graphic generated	

Remark : Layout and area of the properties which identified herein 
                 maybe changed as deemed appropriate, but will not impact upon the use 
               : This is computer graphic generated	

หมายเหตุ: ตำแหน่งและขนาดทรัพย�สินในเอกสารนี้ และเอกสารการขายที่เกี่ยวข�อง อาจปรับเปลี่ยนได�D
                 ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสารสำคัญของการใช�งานและพักอาศัยD



1F 
43.00 Sq.m.	

Remark : Layout and area of the properties which identified herein 
                 maybe changed as deemed appropriate, but will not impact upon the use 
               : This is computer graphic generated	

Remark : Layout and area of the properties which identified herein 
                 maybe changed as deemed appropriate, but will not impact upon the use 
               : This is computer graphic generated	

หมายเหตุ: ตำแหน่งและขนาดทรัพย�สินในเอกสารนี้ และเอกสารการขายที่เกี่ยวข�อง อาจปรับเปลี่ยนได�D
                 ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสารสำคัญของการใช�งานและพักอาศัยD



1G 
44.75 Sq.m.	

Remark : Layout and area of the properties which identified herein 
                 maybe changed as deemed appropriate, but will not impact upon the use 
               : This is computer graphic generated	

Remark : Layout and area of the properties which identified herein 
                 maybe changed as deemed appropriate, but will not impact upon the use 
               : This is computer graphic generated	

หมายเหตุ: ตำแหน่งและขนาดทรัพย�สินในเอกสารนี้ และเอกสารการขายที่เกี่ยวข�อง อาจปรับเปลี่ยนได�D
                 ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสารสำคัญของการใช�งานและพักอาศัยD
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2A 
62.00 Sq.m.	

Remark : Layout and area of the properties which identified herein 
                 maybe changed as deemed appropriate, but will not impact upon the use 
               : This is computer graphic generated	

Remark : Layout and area of the properties which identified herein 
                 maybe changed as deemed appropriate, but will not impact upon the use 
               : This is computer graphic generated	

หมายเหตุ: ตำแหน่งและขนาดทรัพย�สินในเอกสารนี้ และเอกสารการขายที่เกี่ยวข�อง อาจปรับเปลี่ยนได�D
                 ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสารสำคัญของการใช�งานและพักอาศัยD



2B 
62.25 – 62.75 Sq.m.	

Remark : Layout and area of the properties which identified herein 
                 maybe changed as deemed appropriate, but will not impact upon the use 
               : This is computer graphic generated	

Remark : Layout and area of the properties which identified herein 
                 maybe changed as deemed appropriate, but will not impact upon the use 
               : This is computer graphic generated	

หมายเหตุ: ตำแหน่งและขนาดทรัพย�สินในเอกสารนี้ และเอกสารการขายที่เกี่ยวข�อง อาจปรับเปลี่ยนได�D
                 ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสารสำคัญของการใช�งานและพักอาศัยD



2C 
57.25 Sq.m.	

Remark : Layout and area of the properties which identified herein 
                 maybe changed as deemed appropriate, but will not impact upon the use 
               : This is computer graphic generated	

Remark : Layout and area of the properties which identified herein 
                 maybe changed as deemed appropriate, but will not impact upon the use 
               : This is computer graphic generated	

หมายเหตุ: ตำแหน่งและขนาดทรัพย�สินในเอกสารนี้ และเอกสารการขายที่เกี่ยวข�อง อาจปรับเปลี่ยนได�D
                 ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสารสำคัญของการใช�งานและพักอาศัยD



2D 
61.00 Sq.m.	

Remark : Layout and area of the properties which identified herein 
                 maybe changed as deemed appropriate, but will not impact upon the use 
               : This is computer graphic generated	

Remark : Layout and area of the properties which identified herein 
                 maybe changed as deemed appropriate, but will not impact upon the use 
               : This is computer graphic generated	

หมายเหตุ: ตำแหน่งและขนาดทรัพย�สินในเอกสารนี้ และเอกสารการขายที่เกี่ยวข�อง อาจปรับเปลี่ยนได�D
                 ตามความเหมาะสมโดยไม่กระทบต่อสารสำคัญของการใช�งานและพักอาศัยD



OPPORTUNITIES BELONG TO  
THOSE WHO ARE “READY” 

 
Not merely Fully Furnished, here you are 
offered the chance to receive the utmost 
conveniences as standard from Sansiri.  

Once the project has been completed, you 
are able to move in with your luggage and 

need not purchase anything else.  






