
ภาพถ�ายจร�ง บรรยากาศจำลองเพ�่อการโฆษณาเท�านั้น THE CLIFF POOL



• ตกแต�งครบ เพ�ยบพร�อมด�วยเฟอร�นิเจอร�
ที่สามารถปรับเปลี่ยนฟ�งก�ชั่นการใช�งาน หร�อพับเก็บ 
เพ�่อการใช�พ�้นที่ให�เกิดประโยชน�ทุกตารางนิ�ว

• สัมผัสความสงบ ร�มร�่น ใกล�ชิดธรรมชาติ 
ด�วยพ�้นที่สีเข�ยว มากกว�า 1 ไร� เพ�่อเติมพลังชีว�ต
ให�ทุกวันของคุณพร�อมออกไปสร�างสรรค�เร�่องราวดีๆ

• ให�คุณมากกว�า กับสิ�งอำนวยความสะดวก
ส�วนกลางถึง 62 รายการ

PROJECT NAME :

LOCATION :

LAND AREA :

PROJECT TYPE :

BUILDING TYPE :

TOTAL UNIT :

ภาพถ�ายจร�งเพ�่อการโฆษณาเท�านั้น 

ภาพถ�ายจร�งเพ�่อการโฆษณาเท�านั้น 

LIVING ROOM

เอ็ม จตุจักร

ซอยพหลโยธิน 18 

4-0-0 ไร� 

ไฮไรส� คอนโดมิเนียม 

อาคาร A สูง 32 ชั้น
อาคาร B สูง 34 ชั้น 

864 ยูนิต

119.55

28.16 - 30.51
28.50 - 35.98
46.57 - 57.17
49.83 - 65.70
80.52 - 80.64

BUILDING EXTERIOR



SPORT ARENA

READING LOUNGE

ภาพถ�ายเพ�่อการโฆษณาเท�านั้น 

ภาพถ�ายเพ�่อการโฆษณาเท�านั้น  

REVITALIZING IN NATURE
คัดสรรสิ�งที่ดีที่สุดเพ�่อ 
ตอบโจทย�ไลฟ�สไตล�เมืองที่ลงตัว

• คอนโดมิเนียมแห�งแรกที่มี สปอร�ต อาร�น�า
(แบดมินตัน, ฟ�ตซอล, สตร�ทบาสเกตบอล)

• สระว�ายน้ำระบบนวดขนาดใหญ� ว�ว 180 องศา
• ห�องฟ�ตเนสพร�อมอุปกรณ�ครบครัน 
• ห�องโยคะฟลาย โพลแดนซ�
• ลานปาร�ตี้บาร�บีคิว
• บ�านต�นไม� ชิงช�าในสวน ลานหินนวดเท�า
• สนามเด็กเล�นเสร�มทักษะ 
• Pet Zone พ�้นที่สำหรับสัตว�เลี้ยง



BUILDING A

BUILDING B



UNIT TYPE BB1-2
2-BEDROOM
56.12 sq.m. 

1-BEDROOM
32.96 sq.m. 

UNIT TYPE BA2-2UNIT TYPE BA1-3
1-BEDROOM SUITE
28.42 sq.m. 
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BUILDING EXTERIORภาพถ�ายจร�ง บรรยากาศจำลองเพ�่อการโฆษณาเท�านั้น 

ACCESSIBILITY

เข�าออกได� 2 เส�นทาง
ทั้งจาก ถ.ว�ภาวดี
และ ถ.พหลโยธิน

จากตลาดนัดสวนจตุจักร
และใกล�ตลาด อตก.

40 ม.

จาก MRT กำแพงเพชร
350 ม.

จาก BTS หมอชิต และ
BTS สะพานควาย

450 ม.

จาก เซ็นทรัล ลาดพร�าว
10 นาที

ใกล�ทางด�วนศร�รัช
และเชื่อมต�อสู�ดอนเมือง
โทลล�เวย�

ชื่อโครงการ: เอ็ม จตุจักร ทะเบียนอาคารชุดเลขที่ 11/2560 เจ้าของโครงการ: บริษัท เมเจอร์ ดีเวลลอปเม้นท์ เอสเตท จำกัด กรรมการผู้จัดการ: นางสาวเพชรลดา พูลวรลักษณ์ สำนักงานเลขที่: 141 ซอยสุขุมวิท 63 (เอกมัย) ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา จังหวัดกรุงเทพมหานคร ทุนจดทะเบียน: 2500 ล้านบาท (ชำระแล้ว 1520 ล้านบาท) ที ่ตั ้งโครงการ: ซอยพหลโยธิน 18 
ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร โฉนดเลขที่: 13176, 13177, 13179 เนื ้อที ่โครงการ: 4-0-0 ไร่ ก่อสร้างเป็นอาคารชุดจำนวน 2 อาคาร สูง 32 ชั ้น จำนวน 470 ยูนิต (เป็นห้องชุดพักอาศัย 469 ยูนิต สำนักงาน 1 ยูนิต) และ 34 ชั ้น จำนวน 410 ยูนิต รายการทรัพย์ส่วนกลางประกอบด้วย สระว่ายน้ำและห้องออกกำลังกาย โครงการอยู่ภายใต้การจำนองของ 
ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) เจ้าของห้องชุดมีหน้าที ่ชำระค่าทรัพย์สินส่วนกลางและค่าภาษีอากรตามกฎหมายอาคารชุด หมายเหตุ: รูปภาพที่ใช้โฆษณาคือรูปภาพจริงและ/หรือเสมือนจริงข้อมูลที ่ปรากฎในคำจำกัดสิทธิ ์ความรับผิดชอบอาจมีการเปลี ่ยนแปลงและ/หรือแก้ไขเพิ ่มเติมโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าและเป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ  พิมพ์เมื ่อ มีนาคม 2561


