
อยุธยา



มาตรฐานแห�งอนาคต

MODERNIZED
STANDARDS

มาตรฐานแห�งอนาคต

MODERNIZED
STANDARDS

ภาพที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ สวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ

ภาพเพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น

กว�า 3 ทศวรรษของการอุทิศและทุ�มเทเพื่อ
พัฒนาท่ีอยู�อาศัยของคนเมือง AP รู�ซ้ึงท่ีสุด
ถึงการออกแบบพื้นที่ทุกตารางเมตรในบ�าน
เพื่อสร�างมาตรฐานใหม�ที่ยกระดับทุก
ประสบการณ�การใช�ชีวิต

มาตรฐานแห�งอนาคต คือการงอกงามของ
ความสุขในทุกช�วงเวลาของการอยู�อาศัย
ให�ได�รับแรงบันดาลใจและเพิ่มพลังในทุกๆ 
วันของการใช�ชีวิตด�วยแบบบ�านดีไซน�โมเดิร�น
พ้ืนท่ีส�วนกลางทันสมัยอย�างคนเมืองบนทำเล
ท่ีต้ังยุทธศาสตร�ท่ีเป�นบ�านมาตรฐานแห�งอนาคต



ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ ใช�เพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น

. ที่ตั้งเมืองใหม� แหล�งความเจริญที่งอกเงย

. ทำเลทอง คุ�มค�าแก�การลงทุน

EPIC CENTER OF
URBANIZATION
ศูนย�กลางแห�งความเจริญ

. ต�นแบบบ�านที่ทันสมัยทั้งรูปแบบและฟ�งก�ชัน

. พื้นที่ส�วนกลางอย�างคนเมือง

. ชีวิตง�ายยิ่งขึ้นด�วยนวัตกรรมและเทคโนโลยี

MODERNIZED
DEVELOPMENT
โมเดิร�นดีไซน�

. โดยผู�เชี่ยวชาญในการสร�างอันเป�นเลิศจาก AP

. ระบบและนวัตกรรมระดับโลก

. คุณภาพที่ทดสอบแล�วทั่วประเทศ*

THE GOLD
STANDARDS
ที่สุดของมาตรฐาน

ภาพเพื่อการโฆษณาเท�านั ้น

ภาพเพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น

ภาพเพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น



SUPERIOR
LEISURE

ภาพที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง สำนักงานนิติบุคคล สระว�ายน้ำ และสวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ 

ภาพที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง สำนักงานนิติบุคคล สระว�ายน้ำ และสวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ 

ให�ทุกครั้งของการกลับบ�านคือการพักผ�อนอย�างแท�จริง 
ด�วยการออกแบบทุกตารางนิ้วของพื้นที่ส�วนกลางที่ไม�เพียงแต�สอดรับ
กับไลฟ�สไตล�คนเมือง แต�ยังมอบความร�มรื่นจากธรรมชาติตลอดวัน

โดดเด�นด�วยแรงบันดาลใจจากสถาป�ตยกรรม
สไตล�โมเดิร�นโคโลเนียลจากพระราชวังบางปะอิน
ที่ถือเป�นแลนด�มาร�คสำคัญของจังหวัดอยุธยา
ความเจริญรุ�งเรืองท�ามกลางธรรมชาติท่ีหาได�ยาก
ในเมืองกรุงเป�นเสน�ห�ที่ทำให�อยุธยาเป�นที่นิยม
ในการใช�ชีวิตเสมอมาภาพเพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น



WELCOME HALL
สะท�อนรายละเอียดอันพิถีพิถันผ�านโถงใหญ�
ที่สามารถประยุกต�ให�เข�ากับทุกกิจกรรม 
ไม�ว�าจะเป�นเปลี่ยนเป�นมุมนั่งทำงานพร�อม
ลมเย็นๆ ตลอดวัน หรือปาร�ตี้เล็กๆ ริมสระยามเย็นก็เป�นไปได�

OPEN VIEW GYM

สดชื่นประหนึ่งอยู�ท�ามกลางธรรมชาติ
กับฟ�ตเนสที่ออกแบบให�โปร�งโล�ง
พร�อมวิวสีเขียวเต็มตา แต�ก็ยัง
มอบความเป�นส�วนตัวให�ทุกการ

ใช�งานอุ�นใจเช�นเคย

SWIM WITH PRIVATE

ให�เด็กๆ ได�เล�นน้ำอย�างปลอดภัยหายห�วง
ด�วยการแยกโซนกั้นสระเด็กและสระผู�ใหญ�
ให�ผู�ปกครองได�ดูแลความปลอดภัยเด็กๆ
ได�อย�างใกล�ชิด พร�อมการออกแบบสระที่

เน�นความเป�นส�วนตัวสูงสุด

ภาพที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง สำนักงานนิติบุคคล สระว�ายน้ำ และสวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ 



ให�ทุกครั้งของการกลับบ�านคือการพักผ�อนอย�างแท�จริง
ด�วยการออกแบบทุกตารางนิ้วของพื้นที่ส�วนกลาง
ที่ไม�เพียงแต�สอดรับกับไลฟ�สไตล�และกิจกรรมของคนเมือง 
แต�ยังมอบความร�มรื่นจากธรรมชาติตลอดวัน

LUSHEST
MOMENT

PRIVATE GARDEN
พื ้นท ี ่ส �วนตัวบนพื ้นท ี ่
ส �วนกลางภายใต�ร �มเงา
จากธรรมชาติขนาดใหญ� จะ
อ�านหนังสือฟ�งเพลงโปรด หรือ
กิจกรรมใดๆ ก็เป�นส�วนตัวได�
มากกว�าที่เคย

EDUCATION 
PLAYGROUND
ให�ความสนุกและการเรียนรู�
ของคุณหนูเกิดขึ้นพร�อมกัน
ได�ที่สนามเด็กเล�นแห�งนี้พร�อม
ความปลอดภัยด�วยการกั้น
โซนส�วนตัวที่อบอุ�นใจของ
บรรดาผู�ปกครองที่มากกว�า

JOGGING TRACK
วันไหน จะเมื่อไหร�ก็สามารถ
วิ่งออกกำลังกายท�ามกลาง
แมกไม�ได�เสมอ

BIG TREE GARDEN
มุมพักผ�อนใต�ไม�ใหญ�ที่บรรดา
ผู�ปกครองสามารถมานั่งเล�นและ
สอดส�องความปลอดภัยของ 
คุณหนูได�ไม�ต�องกังวลใจ เป�นอีก
สถานทีี่ีที่เติมเต็มให�ลูกบ�าน
อภิทาวน�ได�มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ภาพที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง สำนักงานนิติบุคคล สระว�ายน้ำ และสวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ 

ภาพเพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น



ดีไซน�สร�างเสน�ห� คุณภาพสร�างชีวิต

MODERNIZED
PLEASURE

AVID

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ ่งแสดงการแบ�งพื ้นที ่ใช�สอยเท�านั ้น
ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที ่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั ้งสิ ้น

3 ห�องนอน

3 ห�องนํ้า

1 ห�องครัว

2 ที่จอดรถ

160
พื้นที่ใช�สอย

(ตร.ม.)

50
ที่ดินเริ่มต�น

(ตร.วา)
ภาพเพื่อการโฆษณาเท�านั ้น



AVID

มอบแสงธรรมมชาติตลอดวัน
ด�วยช�องแสงโถงบันไดประหยัดพลังงาน
ได�อย�างมีประสิทธิภาพ

1st FLOOR

2nd FLOOR

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ ่งแสดงการแบ�งพื ้นที ่ใช�สอยเท�านั ้น
ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที ่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั ้งสิ ้น

พื้นที่ชั้น 1 ที่เป�ดกว�างรับทุกมุมมองของพื้นที่สีเขียว 
ที่มาพร�อมความเป�นสัดส�วนของแต�ละฟ�งก�ชัน
เพื่อการใช�งานที่คิดมาแล�วเพื่อคุณ

ความเป�นส�วนตัวที่ไม�ได�มาเพียง 1 แต�มาถึง 3 
กับการออกแบบห�องนอนที่มาพร�อมฟ�งก�ชันครบครัน 
เติมเต็มความสุขของคนในครอบครัวได�มากกว�าที่เคย

ห�องนอนที่มาพร�อมการออกแบบที่เป�นสัดส�วน 
พร�อม WALK-IN CLOSET และวิวธรรมชาติที่ไม�ว�า
จะอยู�ห�องไหนก็สัมผัสได�อย�างเท�าเทียม

จัดโซนห�องครัวที่แบ�งสัดส�วนการใช�งานได�
อย�างลงตัว พร�อมการออกแบบที่รองรับ
การถ�ายเทอากาศได�เป�นอย�างดี

ห�องนั่งเล�นสำหรับคนในครอบครัวที่ทำให�
ความเป�นส�วนตัวมีได�ตลอดทุกช�วงเวลา 
เชื่อมต�อกับห�องรับประทานอาหารกว�างขวาง
ที่ทำให�ทุกคนในครอบครัวได�อยู�ร�วมกัน
ทุกจังหวะความสุขของชีวิต

ภาพเพื่อการโฆษณาเท�านั ้น



ดีไซน�สร�างเสน�ห� คุณภาพสร�างชีวิต

MODERNIZED
PLEASURE

ESPACE

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ ่งแสดงการแบ�งพื ้นที ่ใช�สอยเท�านั ้น ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที ่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั ้งสิ ้น

3 ห�องนอน*

2 ห�องนํ้า

2 ที่จอดรถ

106
พื้นที่ใช�สอย

(ตร.ม.)

17.5
ที่ดินเริ่มต�น

(ตร.วา)
ภาพเพื่อการโฆษณาเท�านั ้น



ESPACE

*ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ ่งแสดงการแบ�งพื ้นที ่ใช�สอยเท�านั ้น
ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที ่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั ้งสิ ้น

ให�ทุกพ้ืนท่ีรองรับทุกไลฟ�สไตล�ท่ีเป�นคุณ เช่ือมห�องน่ังเล�น
เข�ากับห�องรับประทานอาหารและครัวให�เป�นพ้ืนท่ีท่ีทุกคนใน
ครอบครัวจะได�ใช�ชีวิตร�วมกันได�มากยิ่งขึ้น

ห�องน้ำพร�อมช�องระบายอากาศ ไม�เพียงแต�จะช�วยให�
อากาศถ�ายเทและมีแสงแดดเข�าถึงแล�ว ยังช�วยประหยัด
พลังงานได�อย�างมีประสิทธิภาพ

ห�องเก็บของใต�บันใดที่ทำให�บ�านเป�นระเบียบกว�าที่เคย

ห�องนอน MASTER หน�ากว�างที่นอกจากจะทำให�ได�
พ้ืนท่ีของการพักผ�อนได�อย�างเต็มพ้ืนท่ีแล�ว ยังมาพร�อม 
WALK-IN CLOSET เป�นสัดส�วนและระเบียงกว�างที่
รับบรรยากาศดีๆ จากธรรมชาติได�สดชื่นเต็มตาอีกด�วย

ห�องอเนกประสงค�ที่รองรับกิจกรรมในฝ�น ไม�ว�าจะเป�น
ห�องดูหนัง ฟ�งเพลง หรือห�องทำงานส�วนตัวก็เป�นไปได�

1st FLOOR

2nd FLOOR

ภาพเพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น



LIVING LIFE
EXPERT

สะดวกสบาย...
อุ�นใจเรื่องความปลอดภัย

“เราพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัยที่มาพร�อม
ความสะดวกสบายจากความต�องการของผู�อยู�อาศัย

ใส�ใจในทุกรายละเอียดของการใช�ชีวิต เพื่อให�ลูกบ�านของเรา
สะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”

แอปพลิเคชัน KATSAN เทคโนโลยีผู�คุ�มกันส�วนตัวอัจฉริยะ
ที่ช�วยอำนวยความสะดวกกับ 3 ฟ�งก�ชั่นสุดฮิต ที่มีการใช�งานมากที่สุด 
อาทิ E-STAMP,  CAR DIRECTORY และ CALL SECURITY/TAXI 
ยกระดับความปลอดภัย กับระบบแจ�งเตือนแขกที่เข�ามาบ�าน
ปฏิเสธการเข�าพบหรือเรียก รปภ. ซึ่งสามารถทำได�ง�ายๆ 
ผ�านสมาร�ทโฟนของคุณ

นวัตกรรมความปลอดภัยที่มาพร�อมความสะดวกสบาย
ไม�เพียงแต�อ�านป�ายทะเบียนแต�ใช�งานง�ายๆ

ผ�าน KATSAN APPLICATION

ภาพเพื่อการโฆษณาเท�านั ้น



ทำเลคุณภาพที่เชื่อมทุกความสะดวกสบายเข�าไว�ด�วยกัน ใกล� ถ.สายเอเชีย เข�าสู�ใจกลางเมืองได�ง�าย
พร�อมแหล�งช�อปป��งชั้นนำเพื่อไลฟ�สไตล�ยุคใหม� เซ็นทรัลพลาซา อยุธยา, อยุธยา ซิตี้พาร�คและศูนย�ราชการ

แหล�งอำนวยความสะดวกอีกครบครันตอบโจทย�ชีวิตคนเมือง...ได�อย�างไร�ขีดจำกัด

รัศมีทำงาน รัศมีการศึกษารัศมีชีวิตช่ืนชอบ
. ศูนย�ราชการอยุธยา             1.1 กม.
. นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ        9.0 กม.
. นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค        18.3 กม.
. นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน  19.5 กม.

. CENTRAL อยุธยา                 1.0 กม.

. AYUTHAYA CITY PARK         1.2 กม.

. ROBINSON AYUTHAYA        1.2 กม.

. TESCO LOTUS AYUTHAYA  1.2 กม.

. BIG C AYUTHAYA                2.6 กม.

. สนามกีฬาจังหวัดอยุธยา          4.2 กม.

. อยุธยา กอล�ฟ คลับ                8.3 กม.

. สวนพระราม                9.2 กม.

. รร.เจน อยุธยา             700 ม.

. ม.ราชภัฎพระนครศรีอยุธยา 8.6 กม.

รัศมีอุ�นใจ
. รพ.ราชธานี    3.3 กม.
. รพ.รัชวิภา    3.9 กม.
. รพ.ปทุมเวช    8.1 กม.
. รพ.พระนครศรีอยุธยา  9.3 กม.

MODERNIZED CONVENIENCE
เติมเต็มทุกไลฟ�สไตล�แห�งความสุข...ได�ไม�จํากัด

คลองแม�กรณ�

ถ.สายเอเซีย

ถ.
 3
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ถ.บ�านกลม-จุฬา

ถ.โยธาธิากร
อย 2013

ถ. 3477

ถ. 2045

ถ.
 3
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ถ. 3469

ซ.ชัยมงคล 5

ซ.
 โร

จน
ะ A

ถ.ศรีสรรเพ
ชญ

�

ถ.อู�ทอง

ถ.โรจนะ

ถ.โรจนะ
สะพานปรีดี-ธำรง

สะพานอโยธยา ถ.อโยธยา

ถ.เลี่ยงเมืองอยุธยา

Hig
hway 3056

สะพานเกาะเรียน

อยุธยา

รพ.พระนครศรีอยุธยา
รพ.ราชธานี

รพ.ปทุมเวช

ม.ราชภัฎ
พระนครศรีอยุธยา

นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ

นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค

Makro อยุธยา

Lotus Express

Lotus Express

Lotus Express

Tesco Lotus

รร.เจนอยุธยา

ศูนย�ราชการ

Big C อยุธยา

Tesco Lotus

HomePro

วัดพนัญเชิงวรวิหาร วัดใหญ�ชัยมงคล

วัดสุทธิรุจิราราม

ตลาดกลาง
เพื่อเกษตรกร

Robinson อยุธยา

Central อยุธยา

FN Outlet
Ayutthaya

ตำรวจกรม
ทางหลวง

Ayutthaya Golf Club

โรจนะ มาร�เก็ต

รร.เอกอโยธยารร.ป�ณณวิชญ�

Ayutthaya Sport
Stadium



โครงการ อภิทาวน� อยุธยา ผู�มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินและผู�ดำเนินการ บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร�ตี้ (กรุงเทพ) จำกัด เลขทะเบียนบริษัท 0105537054875 ที่อยู�เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร� 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย 
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประธานเจ�าหน�าที่บริหาร คุณอนุพงษ� อัศวโภคิน ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท ที่ตั้งโครงการ ถนนอโยธยา ตำบลคลองสวนพลู อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา โฉนดที่ดินในขณะยื่นขอ
อนุญาตจัดสรรเลขที่ 1744 ถึง 1746, 1750, 9092, 24025 ถึง 24030, 43490 ตำบลคลองสวนพลู อำเภอเมืองพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พื้นที่โครงการประมาณ 66 ไร� 1 งาน 77 ตารางวา (26,577 ตารางวา) รายการและ
ขนาดของทรัพย�สินที่เป�นสาธารณูปโภคเป�นไปตามข�อกำหนดของการจัดสรรที่ดิน อาคารสโมสรและที่ดินเปล�าอันเป�นที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลเป�นพื้นที่บริการสาธารณะตั้งอยู�บนที่ดินซึ่งเป�นกรรมสิทธิ์ของบริษัท เนื้อที่ประมาณ 303.8 และ 25.5 
ตารางวา ตามลำดับ โครงการอยู�ในระหว�างจัดหาผู�สนับสนุนทางการเงิน อยู�ในระหว�างดำเนินการขอใบอนุญาตจัดสรร ระยะเวลาในการก�อสร�างเริ่มเดือนมิถุนายน 2563 คาดว�าจะแล�วเสร็จประมาณเดือนมิถุนายน 2565 สามารถจดทะเบียนโอน
กรรมสิทธิ์ภายใน 30 วันหลังจากที่ผู�จะซื้อชำระเงินครบถ�วนตามสัญญา ข�อมูลและภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง เพื่อสื่อการโฆษณาเท�านั้น บ�านที่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั้งสิ้น สำนักงานนิติบุคคล คลับเฮ�าส� สระว�ายน้ำ
และสวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ  บริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงข�อมูล และ/หรือ รายละเอียดในการก�อสร�าง เพื่อความเหมาะสมหรือตามการพิจารณาของหน�วยงานราชการที่เกี่ยวข�องโดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า


