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แผนที่โครงการ

N
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สถานที่แวดล้อมโครงการ 
ห้างสรรพสินค้า  เซ็นทรัล แกรนด์ พระราม 9    (ประมาณ 15 นาที จากโครงการ)
   โชว์ ดีซี        (ประมาณ 10 นาที จากโครงการ)
   ฟอร์จูน รัชดา      (ประมาณ 15 นาที จากโครงการ)
   เอสพลานาด      (ประมาณ 20 นาที จากโครงการ)

สถานศึกษา  มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร  (ประมาณ 15 นาที จากโครงการ)
   โรงเรียนสาธิต มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ ประสานมิตร
   โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ รัชดา   (ประมาณ 25 นาที จากโครงการ)

โรงพยาบาล  โรงพยาบาลกรุงเทพ    (ประมาณ 2 นาที จากโครงการ)
   โรงพยาบาลปิยะเวท     (ประมาณ 10 นาที จากโครงการ)
   โรงพยาบาลพระราม 9    (ประมาณ 15 นาที จากโครงการ)

สถานที่ราชการ  การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย   (ประมาณ 10 นาที จากโครงการ)
   สน.มักกะสัน     (ประมาณ 5 นาที จากโครงการ)

อาคารส�านักงาน  อาคาร ITAL-THAI     (ประมาณ 15 นาที จากโครงการ)
   อาคาร ชาญอิสระ 2     (ประมาณ 15 นาที จากโครงการ)
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ชื่อโครงการ   เอคิว เอลิคซ์
บริหารงาน   AQ ESTATE PLC.
ที่ตั้งโครงการ   ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ 47  แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร
พื้นที่โครงการ    2 งาน 72 ตารางวา 
ลักษณะโครงการ   คอนโดมิเนียม Low - Rise สูง 7 ชั้น จ�านวน 1 อาคาร
จ�านวนห้อง   ห้องพัก  66  ยูนิต , ห้องเอนกประสงค์ 1 ห้อง
ระบบรักษาความปลอดภัย  ระบบโทรทัศน์วงจรปิด 24 ชั่วโมง
    เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชั่วโมง
    ระบบเข้า - ออก อาคารด้วยบัตรผ่าน (Key Card System) ที่ส่วนกลาง

พัฒนาโดย   บริษัท อควาเรียส  โฮเทล  แอนด์  รีสอร์ท จ�ากัด
ทีมพัฒนาโครงการ
เอกเซกคูทีฟ โปรดิวเซอร์  นายภพ  เพชรสุวรรณ
ผู้ออกแบบสถาปัตยกรรม  บริษัท พรีณ สตูดิโอ จ�ากัด
ผู้ออกแบบภายใน   บริษัท สตูดิโอ คิว อินทีเรียร์ จ�ากัด
ผู้ออกแบบภูมิสถาปัตย์  บริษัท เรดแลนด์ – สเคป จ�ากัด
ผู้รับเหมาโครงการ  บริษัท แมคทริค จ�ากัด  (มหาชน)
ผู้รับเหมางานระบบไฟฟ้าใต้ดิน บริษัท แมคทริค จ�ากัด  (มหาชน)
ผู้รับเหมางานระบบลิฟต์  บริษัท โคเน่ จ�ากัด  (มหาชน)

รายละเอียดโครงการ AQ ALIX  
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สิ่งอ�านวยความสะดวก • ที่จอดรถ 24 คัน
• ระบบเข้า – ออกอาคารด้วยบัตรผ่าน (Key Card System) ที่ส่วนกลาง
• ตู้จดหมาย
• สวนส่วนกลาง
•  ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) ที่ประตูทางเข้า – ออกโครงการ, 
• โถงล็อบบี้, โถงลิฟท์และส่วนกลาง
• ระบบโทรศัพท์   จัดเตรียมระบบไว้ส�าหรับสายตรง 1 เลขหมายต่อ 1 ยูนิต 
• ระบบเสาอากาศโทรทัศน์   สามารถรับสัญญาณโทรทัศน์ โดยมีเต้ารับภายในยูนิต
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ARCHITECTURAL CONCEPT : COZY RETREAT HOTEL
ออกแบบอาคารให้พื้นที่ใช้สอยส่วนกลางและห้องพักโดยเน้นให้เกิดความรู้สึกสงบ เหมาะสมกับการพักผ่อน เมื่อเข้ามาสู่ภายในโครงการวัสดุและ 
โทนสีที่ใช้ในโครงการจะคุมโทนสีไม่ให้ฉูดฉาดเกินไปและเพื่อส่งเสริมด้าน HEALING SENSORY ของการออกแบบ LANDSCAPE กรอบอาคาร 
ใช้ลักษณะแบบ GRID และใช้การ RANDOM เพื่อให้เกิดความน่าสนใจขึ้นและเป็นการลดทอนขนาดของอาคารให้ดูเบาลงให้ความส�าคัญกับ  
UNIVERSAL DESIGN โดยการออกแบบทางลาด มือจับ และป้ายสัญลักษณ์ เพื่ออ�านวยความสะดวกกับผู้ที่เข้ามาใช้งาน

CONCEPT
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CONCEPT INTERIOR
  AQ ALIX โครงการที่พักอาศัยแบบ low rise ที่มีรูปแบบการออกแบบและการจัดพื้นที่ใช้สอยโดยค�านึงถึงความสะดวกสบาย 
แก่ผู้พักอาศัยเป็นปัจจัยหลัก ด้วยรูปแบบการออกแบบตกแต่งภายในแบบ Contemporary Sanctuary Design โดยการใช้โทนสี  
และ เส้นที่เรียบง่ายของงานสถาปัตยกรรมภายใน ท�าให้ผู้พักอาศัยรู้สึกถึงความสงบนิ่ง น่าพักผ่อน
  การออกแบบและจัดพื้นที่ใช้สอยในส่วนห้องพัก เป็นประเด็นหลักที่ผู้ออกแบบให้ความสนใจในรายละเอียด ไม่ว่าจะเป็นการจัดพื้นที่ 
ทางเดินภายในห้องและประตูให้มีความกว้างกว่าปกติ เพื่อรองรับผู้พักอาศัยที่ต้องการ การดูแลหรือใช้อุปกรณ์ช่วยเหลือต่างๆ ให้
สามารถเคลื่อนย้ายตัวได้อย่างสะดวกและปลอดภัย ( Universal Design Intend ) โทนสีและวัสดุภายในห้องถูกเลือกอย่างพิถีพิถัน
เพื่อให้ได้ความสัมพันธ์ระหว่างความงามและประโยชน์ใช้สอยอย่างลงตัว โทนสีหลักของห้องเลือกใช้วัสดุสีอ่อน เช่น ไม้สีธรรมชาติ หิน
อ่อนสีขาว สีแนว Earth Tone และ สีเขียว ให้ความรู้สึกสบายตา และ ผ่อนคลาย
   พื้นที่ส่วนกลางของอาคารหลัก ออกแบบให้สอดคล้องกันในทุกส่วนด้วยรูปแบบการออกแบบแนว Zen Living คุมโทนสีให้เรียบง่าย 
สบายตา และ สงบ การออกแบบใช้ไม้สีธรรมชาติเป็นวัสดุหลัก เพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างงานสถาปัตยกรรมและภูมิสถาปัตย ์
เข้ามาสู่งานสถาปัตยกรรมภายใน AQ ALIX ได้จัดพื้นที่ใช้สอยและส่วนบริการให้ตอบโจทย์ทุกความต้องการของผู้พักอาศัย ไม่ว่า 
จะเป็น บริการ Bell Service , Restaurant , และส่วน Business Center ท�าให้มั่นใจว่าผู้เข้าพักจะได้รับความสะดวกสบายและมีระดับ
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เนื่องจากที่ตั้งของโครงการ AQ ALIX อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ของโรงพยาบาลกรุงเทพมาก ทางโครงการจึงเน้นรองรับกลุ่มเป้าหมายที่มาท�าการรักษาที่โรงพยาบาลนี้
ดังนั้น concept หลักของงาน landscape ที่เกิดขึ้น จึงเน้นการสร้างพื้นที่เพื่อให้เกิดความรู้สึกผ่อนคลายเพื่อเป็นการบ�าบัดและฟ้ืนฟูให้ผู้ที่มาพักอาศัยของโครงการ 
จึงเป็นที่มาของ concept Healing Sensory ซึ่งเน้นการออกแบบโดยการสร้างบรรยากาศเพื่อกระตุ้นประสาทสัมผัสทั้ง 5 ของคน                                                                 
  การรับรู้ด้วยตา (Seeing) ไม่ว่าจะเป็นการใช้พรรณไม้ที่ให้ความรู้สึกสดชื่นสบายตาสีสันสดใส
 การได้ยิน (Hearing) มีการซ่อนล�าโพงเพื่อเปิดเพลงเบาๆ ท�าให้ผู้ที่มาพักรู้สึกผ่อนคลาย
 การรับรู้ทางกลิ่น (Smelling) พรรณไม้ที่เลือกใช้จะเป็นพืชสมุนไพรที่มีกลิ่น
 การรับรู้ทางรสสัมผัส (Tasting) พืชสมุนไพรที่ใช้สามารถน�ามารับประทานได้ 
 การสัมผัส (Touching) มีการสร้างสวนกรวดส�าหรับการนวดเท้าผ่อนคลาย ส่วน material ที่ใช้ในงาน landscape จะเป็น material ที่มีลักษณะผิวหยาบ 
 เพื่อป้องกันอุบัติเหตุที่เกิดจากการเดิน

CONCEPT LAND SCAPE
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LOBBY
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RESTAURANT
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STANDARD ROOM TYPE 
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STANDARD BATH ROOM 
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ผังโครงการ
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ชั้น 1

ถนนทางเข้า

N
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ถนนทางเข้า

ชั้น 2

N

28.99 sq.m

28.99 sq.m
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ชั้น 3

ถนนทางเข้า

N

28.99 sq.m
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ชั้น 4

ถนนทางเข้า

N
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ชั้น 5

ถนนทางเข้า

N

28.99 sq.m
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ชั้น 6

ถนนทางเข้า

N

28.99 sq.m

28.96 sq.m
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ชั้น 7

ถนนทางเข้า

N

28.31 sq.m

28.00 sq.m
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แบบห้อง
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แบบ 1AR
พื้นที่ 28.99 ตร.ม.
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แบบ BL
พื้นที่ 28.31 ตร.ม.
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แบบ BR
พื้นที่ 28.10 ตร.ม.



*โครงการ AQ ALIX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แบบ CR
พื้นที่ 27.75 ตร.ม.



*โครงการ AQ ALIX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แบบ AR
พื้นที่ 28.99 ตร.ม.



*โครงการ AQ ALIX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แบบ AL
พื้นที่ 28.96 ตร.ม.



*โครงการ AQ ALIX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แบบ DR
พื้นที่ 37.60 ตร.ม.



*โครงการ AQ ALIX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แบบ DL
พื้นที่ 37.60 ตร.ม.



*โครงการ AQ ALIX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แบบ EL
พื้นที่ 28.20 ตร.ม.



*โครงการ AQ ALIX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แบบ ER
พื้นที่ 28.00 ตร.ม.



*โครงการ AQ ALIX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายการวัสดุอุปกรณ์มาตรฐาน



*โครงการ AQ ALIX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ส่วนรับแขก
งานตกแต่งพื้น  กระเบื้อง GRANITO ขนาด 60x60 cm.
งานตกแต่งผนัง  ฉาบปูนเรียบ ทาสี และปิด WALLPAPER
งานตกแต่งฝ้าเพดาน ฝ้ายิปซั่มฉาบเรียบ ทาสี
โคมไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟแบบฝังฝ้า

ส่วนรับประทานอาหาร
งานตกแต่งพื้น  กระเบื้อง GRANITO ขนาด 60x60 cm.
งานตกแต่งผนัง  ฉาบปูนเรียบ ทาสี และปิด WALLPAPER
งานตกแต่งฝ้าเพดาน ฝ้ายิปซั่มฉาบเรียบ ทาสี
โคมไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟแบบฝังฝ้า

ส่วนเตรียมอาหาร
งานตกแต่งพื้น  กระเบื้อง GRANITO ขนาด 60x60 cm.
งานตกแต่งผนัง  โดยทั่วไปฉาบปูนเรียบ ทาสี
งานตกแต่งฝ้าเพดาน ฝ้ายิปซั่มฉาบเรียบ ทาสี
โคมไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟแบบฝังฝ้า

รายละเอียดวัสดุมาตรฐาน



*โครงการ AQ ALIX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

เฟอร์นิเจอร์ห้องครัว ชุดครัวส�าเร็จรูป
   อ่างล้างจานแบบหนึ่งหลุม

ส่วนห้องนอน
งานตกแต่งพื้น  กระเบื้อง GRANITO ขนาด 60x60 cm.
งานตกแต่งผนัง  โดยทั่วไปฉาบปูนเรียบ ทาสี
งานตกแต่งฝ้าเพดาน ฝ้ายิปซั่มฉาบเรียบ ทาสี
โคมไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟแบบฝังฝ้า
เครื่องปรับอากาศ  HITACHI หรือเทียบเท่า แยกส่วนแบบติดผนัง

ส่วนห้องน�้า   
งานตกแต่งพื้น  กระเบื้องเซรามิค ขนาด 60x60 cm.
งานตกแต่งผนัง  กระเบื้องเซรามิค 
งานตกแต่งฝ้าเพดาน ฝ้ายิปซั่มแบบกันชื้นฉาบ ทาสี
โคมไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟแบบฝังฝ้า
สุขภัณฑ์   MOGEN หรือเทียบเท่า
อุปกรณ์    MOGEN หรือเทียบเท่า
เครื่องท�าน�้าร้อน  STIEBEL ELTRON  หรือเทียบเท่า
บิ้วท์อิน   ตู้กระจกเงา  และ เคาน์เตอร์ซิงค์อ่างล้างหน้า



*โครงการ AQ ALIX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ระเบียง
งานตกแต่งพื้น  กระเบื้องเซรามิค ขนาด 30x30 cm.
งานตกแต่งผนัง  ผนังฉาบปูนเรียบ  ทาสี
งานตกแต่งฝ้าเพดาน ฉาบเรียบทาสี
โคมไฟฟ้าแสงสว่าง โคมไฟแบบติดฝ้าเพดาน
ราวกันตก  ราวกันตกเหล็กทาสี

ประตู - หน้าต่าง
ประตูทางเข้าหลัก  บานประตูส�าเร็จรูปพร้อมวงกบ
ประตูห้องน�้า  บานประตูส�าเร็จรูปพร้อมวงกบ
ประตูภายใน  บานประตูส�าเร็จรูปพร้อมวงกบ
ประตูบานเลื่อนออกระเบียง   วงกบอลูมิเนียมสีด�า , ประตูบานเลื่อนกระจกใส, 
   กรอบอลูมิเนียมสีด�า
หน้าต่าง   วงกบอลูมิเนียมสีด�า , กระจกใส , 
   กรอบอลูมิเนียมสีด�า

อื่นๆ 
เต้าเสียบไฟและสวิตซ์ HACO หรือ เทียบเท่า
เต้าเสียบโทรทัศน์  HACO หรือ เทียบเท่า 1 จุด 
เต้าเสียบโทรศัพท์  HACO หรือ เทียบเท่า 1 จุด 



*โครงการ AQ ALIX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

รายการเฟอร์นิเจอร์แพ็คเกจ



*โครงการ AQ ALIX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

แบบมาตรฐาน
พื้นที่ 27.75 - 37.60 ตร.ม.



*โครงการ AQ ALIX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า



*โครงการ AQ ALIX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Thank You



*โครงการ AQ ALIX ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดและเงื่อนไขโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

Blueprinting
Your Future


