AESTH ETIC
L IVI NG
ชี ว � ต สุ น ทร� ย  มี ด ี เ ทล
จากรายละเอียดอันงดงามของกลวยไม
สัญลักษณของพื้นที่ทว�วัฒนา ซึ่งสะทอนน�ยาม
ความมั�งคั�ง สงางาม สูแรงบันดาลใจในการสรางสรรค
เศรษฐสิร� ทว�วัฒนา ทามกลางกลิ�นอายความสดชื่น
ของธรรมชาติอันสมบูรณ โดยบรรจงออกแบบ
ทุกดีเทลแหงดีไซน เพื่อใหคุณใชชีว�ตสุนทร�ย
ไดอยางเต็มภาคภูมิ

DESIGN
IS IN THE
DETAI LS
ดี ไ ซน ท ุ ก รายละเอี ย ด
เพื ่ อ ชี ว � ต สุ น ทร� ย 
รังสรรครายละเอียดการออกแบบ
ที่งดงามจากลวดลายและสีสัน
ของกล ว ยไม น านาพั น ธุ 
ผานสถาปตยกรรมในโครงการ
ตัง� แตซมุ ประตูทางเขา คลับเฮาส
ระแนงบังแดด ตลอดจนสีสัน
ของตัวบานพรอมคัดสรรตนไม
หลากสายพันธุ สรางความรมร�น่
ทัว� โครงการ

ผสานความงามและฟงกชนั ทีล่ งตัว
ตอบโจทยการใชชวี ต� สุนทร�ยข องสมาชิกทุกคนในครอบครัว
รองรับการอยูอ าศัยสำหรับ 3 Generations
ทั�งในบานและพื้นที่สวนกลาง พรอม 4 ฟงกชัน
สรรสรางอยางแตกตางเพื่อทุกคน
TRIPLE MASTER BEDROOM

หองนอนใหญ พรอมหองน�ำในตัว
เติมเต็มความสุขของทุกคนไดมากขึ้น
3

ENCLOSED BALCONY

ขยายพื้นที่หองนอนใหเปนมุมโปรด
TRIPLE MASTER BEDROOM

MY PAVILION

พื้นที่สวนตัว ที่สะทอนความเปนคุณ
ปรับเปลี่ยนไดตามไลฟสไตลที่ตองการ
GARDEN ACCESS BEDROOM

หองนอนดานลาง ใกลชิดธรรมชาติ
พรอม Elder Care Solution รองรับผูสูงอายุ

COOLIVING
DESIGNED
HOM E
นวั ต กรรมบ า นเย็ น อยู ส บาย
เราคิดจากทุกรายละเอียดของการใชชวี ต� จร�ง
เพือ่ สรางประสบการณการอยูอ าศัยทีส่ มบูรณแบบของคุณ

LOW-E GLASS

ครัง� แรกกับการเลือกสรรนวัตกรรมกระจก LOW-E สำหรับโครงการบานเดีย่ ว
ซึง่ สามารถลดความรอนไดมากกวากระจกเขียวตัดแสงประมาณ 30%
SOLAR ATTIC

ระบบพัดลมและชองระบายอากาศใตหลังคา ดวยพลังงานแสงอาทิตย
เพือ่ ลดความรอนใตหลังคา ทำใหอากาศภายในตัวบานเย็นลง
และลดการสะสมของเชือ้ โรค
SHADING SCREEN

ดีไซนเฉพาะสำหรับ เศรษฐสิร� ทว�วฒ
ั นา แรงบันดาลใจในการออกแบบ
จาก Pattern บนกลีบดอกกลวยไมพนั ธุแ วนดา ทีช่ ว ยบดบังแสงแดด
ทีส่ อ งเขาสูต วั บาน ทัง� ยังใหความรูส กึ เปนสวนตัว
TEXTURE WALL

ผนังทีถ่ กู ดีไซนใหมพี น้ื ผิวไมเร�ยบ มี Texture ชวยใหแสงแดดหักเห
ไมกระทบผนังโดยตรง และลดความรอนสะสมบนผนัง
BREEZE PANEL

GARDEN ACCESS BEDROOM

ชองระบายอากาศบร�เวณประตูและหนาตาง
ชวยใหอากาศถายเท และระบายความรอนภายในตัวบาน
UV SHIELD

สีชน�ดพิเศษทีเ่ คลือบสารชวยสะทอนความรอนของแสงแดดออกจากตัวบาน
และลดการสะสมความรอนระหวางวัน
HOME AUTOMATION

สัมผัสการใชชวี ต� ทีส่ ะดวกสบายยิง� ขึน้ ดวยเทคโนโลยี Home Automation
สามารถสัง� เปด-ปดไฟ และแอรผาน Sansiri Home Service Application
ไดอยางงายดาย

พั ก ผ อ นสุ น ทร� ย 
ในทุ ก ๆ วั น

ดู แ ลความปลอดภั ย
ทุ ก ดี เ ทลของชี ว � ต คุ ณ

CLUBHOUSE

AESTHETIC GARDEN

คลับเฮาสขนาดใหญ โดดเดนสงางาม ดวยสถาปตยกรรม
ที่ไดแรงบันดาลใจจากดอกกลวยไม ฟงกชันครบครัน
สำหรับทุกคนในครอบครัว ทั�งสระวายน�ำระบบน�ำเกลือ
สระวายน�ำสำหรับเด็ก และ Jacuzzi พรอมจัดสรรพื้นที่
รองรับการใชงานที่แตกตางไมวาจะเปน ล็อบบี้ ฟตเนส

พักผอนทามกลางธรรมชาติ ดวยพื้นที่สีเขียวขนาดใหญ
ถึง 2 สวน บนพื้นที่กวา 3 ไร จากแนวคิดในการรองรับกิจกรรม
ที่ตางกัน ทั�งสวนเพื่อสุนทร�ยะแหงสุขภาพและการผอนคลาย
และสวนสำหรับกิจกรรมสน�กๆ ของทุกคนในครอบครัว

ผสานเทคโนโลยีและมาตรฐานความปลอดภัยจากแสนสิร�
เพือ่ ดูแลความปลอดภัยใหชวี ต� คุณ ทัง� ภายในโครงการ
และในบร�เวณบานคุณ
• อุน ใจดวย Smart Outdoor Security Camera
สำหรับบานทุกหลัง และแจงเตือนมาทีม่ อื ถือเจาของบานทันที
• สัญญาณกันขโมยระบบ Magnetic Censor และ Motion Censor
• ระบบ Digital Door Lock
• กลอง CCTV ทุกจุดสำคัญทัว� ทัง� โครงการ ตลอด 24 ชัว� โมง
• Double Security Gate พรอมระบบรักษาความปลอดภัย
มาตรฐานแสนสิร�

Co - Working Space, Games Room

CLUBHOUSE

และ Co -Exercise Room

ภาพและบรรยากาศจำลอง

ทางดวนศร�ีรัช

“ทว�วัฒนา”
พื้นที่…ที่มีดีเทลสำคัญของชีว�ต
รร.เพลิน
พัฒนา
บุญถาวร
พุทธมณฑล

รพ.
ธนบุร� 2
พาซิโอ
พารค

สถาน�ขนสง
สายใต ใหม

�วัฒน

องทว

บคล

ถ.เลีย
า

บิ�กซี

เศรษฐสิ ร � ทว� ว ั ฒ นา
เน�้อที่โครงการ : 67 - 3 - 51.7 ไร
ที่ตั�งโครงการ : ถ.ศาลาธรรมสพน เขตทว�วัฒนา กรุงเทพฯ
ลักษณะโครงการ : บานเดี่ยว 2 ชั�น บนที่ดิน 100 ตร.ว.ขึ้นไป
จำนวนยูน�ต
: บานเดี่ยว 133 หลัง
แบบบาน
: บานเดี่ยว 3 แบบบาน
Rothschild’s Slipper พื้นที่ใชสอย 288 ตร.ม.
Cattleya พื้นที่ใชสอย 301 ตร.ม.
Vanda พื้นที่ใชสอย 341 ตร.ม.

รร.กสิณธร

รพ.ว�ชัยเวช
อินเตอร
ถ.เพชรเกษม

ทำเลแหงการใชชีว�ตสมบูรณแบบ รมร�่นทามกลางตนไมและสายน�ำ
พรอมเชื่อมคุณสูใจกลางเมืองดวยถนนบรมราชชนน� กาญจนาภิเษก
และพุทธมณฑล ใกลจุดขึ้น-ลงทางดวน ศร�รัช-วงแหวนรอบนอก
และรถไฟฟาสายสีแดงออน ตลิ�งชัน-ศาลายา
รายลอมดวยมหาว�ทยาลัยระดับประเทศ โรงพยาบาลมาตรฐานสากล
และหางสรรพสินคาชั�นนำ

สแกนเพื่อรับขอมูลเพิ�มเติม

ROTHSCHILD’S SLIPPER
288 sq.m.

ROTHSCHILD’S
SLIPPER
288 sq.m.

หองนอนใหญพรอมหองน�ำในตัวทุกหองทีช่ น�ั บน พรอม Enclosed Balcony ขยายพืน้ ที่ Master Bedroom ใหเปนมุมกิจกรรมของครอบครัว พืน้ ทีอ่ เนกประสงคชน�ั บน
หองอเนกประสงค 1 หองน�ำชัน� ลาง 1 หองรับแขก พืน้ ทีร่ บั ประทานอาหาร สวนเตร�ยมอาหาร หองครัวไทย
หองแมบา นพรอมหองน�ำ ทีจ่ อดรถในรม 3 คัน

3
1

1st Floor

2nd Floor

ทว�วฒ
ั นา
*ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา

CATTLEYA
301 sq.m.

CATTLEYA
301 sq.m.

หองนอนใหญพรอมหองน�ำในตัวทุกหองทีช่ น�ั บน พรอม Enclosed Balcony ขยายพืน้ ที่ Master Bedroom ใหเปนมุมกิจกรรมของครอบครัว พืน้ ทีอ่ เนกประสงคชน�ั บน
1 หองนอนพรอมหองน�ำในตัวทีช
่ น�ั ลาง 1 หองอเนกประสงค 1 หองน�ำชัน� ลาง 1 หองรับแขก พืน้ ทีร่ บั ประทานอาหาร สวนเตร�ยมอาหาร หองครัวไทย
หองแมบา นพรอมหองน�ำ ทีจ่ อดรถในรม 3 คัน
3

1st Floor

2nd Floor

ทว�วฒ
ั นา
*ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา

VANDA
341 sq.m.

VANDA
341 sq.m.

หองนอนใหญพรอมหองน�ำในตัวทุกหองทีช่ น�ั บน พรอม Enclosed Balcony ขยายพืน้ ที่ Master Bedroom ใหเปนมุมกิจกรรมของครอบครัว พืน้ ทีอ่ เนกประสงคชน�ั บน
พิเศษกวาดวย My Pavilion เร�อนรับรองพรอมหองน�ำในตัว สามารถปรับเปลีย่ นเปนหองนอนได
1 หองอเนกประสงค 1 หองน�ำชัน
� ลาง 1 หองรับแขก พืน้ ทีร่ บั ประทานอาหาร สวนเตร�ยมอาหาร หองครัวไทย
หองแมบา นพรอมหองน�ำ ทีจ่ อดรถในรม 3 คัน
3

1st Floor

2nd Floor

ทว�วฒ
ั นา
*ขอสงวนสิทธิใ์ นการเปลีย่ นแปลงโดยไมตอ งแจงใหทราบลวงหนา

ทว�วฒ
ั นา
เจาของโครงการ บร�ษทั แสนสิร� จำกัด(มหาชน) ทะเบียนเลขที่ 0107538000665 สนง.ใหญ 475 ถ.ศร�อยุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทว� กทม. 10400 ทุนจดทะเบียน 16,224,125,722.40 บาท ทุนชำระแลว 15,903,125,722.40 บาท (ขอมูลวันที่ 21 มิ.ย. 2561)
กรรมการผูจ ดั การ นายเศรษฐา ทว�สนิ โครงการ เศรษฐสิร� ทว�วฒ
ั นา โฉนดเลขที่ 17899 ประมาณ 67-3-51.7 ไร ตัง� อยูท ่ี ถนนศาลาธรรมสพน แขวงศาลาธรรมสพน เขตทว�วฒ
ั นา จังหวัดกรุงเทพฯ พืน้ ทีส่ ว นกลาง 5% ของพืน้ ทีข่ าย ทีด่ นิ จำนองกับ ธนาคารกรุงไทย
จำกัด(มหาชน) อยูร ะหวางยืน่ ขออน�ญาตจัดสรรทีด่ นิ เร�ม� กอสราง ก.พ. 2561 และพืน้ ทีส่ ว นกลางจะแลวเสร็จประมาณ ส.ค. 2564 ภาพถายจากสถานทีจ่ ร�งและบรรยากาศจำลอง เพือ่ การโฆษณาเทานัน�

