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สภาพแวดลอมโครงการ



หางสรรพสินคา
แฟชั่นไอส ์แลนด     10 นาที 
เดอะพรอมานาด รามอินทรา    10  นาที
อมอร�นี่ รามอินทรา      5 นาที
เทสโก โลตัส      15 นาที
แม็กซ แวลู รัชดา-รามอินทรา    20 นาที
แม็กซ แวลู นวมินทร                    20  นาที
เดอะมอลล บางกะป    30  นาที
คร�สตัลดีไซน เซ็นเตอร (ซีดีซี)   30  นาที    

โรงพยาบาล
โรงพยาบาลนพรัตน           7      นาที
โรงพยาบาลนวมินทร          10     นาที
โรงพยาบาลสินแพทย    15     นาที 
โรงพยาบาลเกษมราษฎร   30     นาที
โรงพยาบาลเวชธานี    25     นาที

สถาบันการศึกษา
โรงเร�ยนบดินททรเดชา 2                      15 นาที
โรงเร�ยนนานาชาติ RIS                      20 นาที
โรงเร�ยนเตร�ยมอุดมศึกษานอมเกลา   25 นาที  
โรงเร�ยนเลิศหลา      25 นาที  
มหาว�ทยาลัยรามคำแหง             30  นาที
มหาว�ทยาลัยเอแบค     30  นาที
มหาว�ทยาลัยนิดา              30 นาที

สถานที่ราชการ
สำนักงานเขต คันนายาว     7 นาที
สำนักงานเขต บึงกุม     20 นาที

อื่นๆ
สนามกอลฟ นวธานี     20 นาที
สนามบินสุวรรณภูมิ     30 นาที



*ภาพและบรรยากาศจําลอง เพ�่อการโฆษณาเทานั้น ทางบร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียด โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา



ชื่อโครงการ     AQ VIRAR 
พัฒนาโดย     บริษัท เอคิว เอสเตท จํากัด (มหาชน)
ที่ตั้ง      ซอยสวนสยาม 24 คันนายาว กทม.
พื้นที่โครงการ    5 ไร 3 งาน 86 ตารางวา
ประเภทผลิตภัณฑ    ทาวนโฮม 3 ชั้น 
จํานวนยูนิต     54 ยูนิต

ผูออกแบบสถาปตยกรรม  บริษัท  Preen Studio
ผูออกแบบภายใน    บริษัท Studio Q Interior
ผูออกแบบสวน    บริษัท Archive
ผูรับเหมาโครงการ   บจก. เคดับเบิลยูเอ็น คอนสตรัคชั่น 2009
      บจก. บลูมิลเลี่ยน
      บจก. ที.โอ.พี.บิลดิ้ง

รายละเอียดโครงการ

ทีมพัฒนาโครงการ



ผังโครงการ





TYPE A

พื้นที่ดิน  25.6-61.7 ตร.วา
พื้นที่ใชสอย  215 ตร.ม.
   3 หองนอน
   3 หองนํ้า + 1 หองนํ้ารับแขก
   สวนรับแขก / สวนรับประทานอาหาร / 
   ครัวยุโรป /  สวนซักลาง / หองเก็บของ /  
   หองเก็บรองเทา /  หองเก็บขยะ
ที่จอดรถ  2 คัน ( มีหลังคา )
สวน   ชั้น 2  : สวนขางหองนอนใหญ
  

TYPE B

พื้นที่ดิน  25.6-61.7 ตร.วา
พื้นที่ใชสอย  316 ตร.ม.
   3 หองนอน
   3 หองนํ้า + 1 หองนํ้ารับแขก
   สวนรับแขก / สวนรับประทานอาหาร / 
   ครัวยุโรป /  สวนซักลาง / หองเก็บของ /  
   หองเก็บรองเทา /  หองเก็บขยะ
ที่จอดรถ  2 คัน ( มีหลังคา )
สวน   ชั้น 1 : สวนกลางบาน และหลังบาน
   ชั้น 2  : สวนขางหองนอนใหญ
   



3 หองนอน        4 หองนํ้า

ชั้น 1

ชั้น 1

ขนาดที่ดิน   36.7 ตารางวา
พื้นที่ใชสอย  215 ตารางเมตร

2. หองรับแขก

1. พื้นที่จอดรถ 

3. หองรับประทานอาหาร

4. หองครัว

5. หองนํ้ารับแขก

6. หองเก็บของ 1

7. หองเก็บของ 2

8. หองรองเทา

9. สวน

10. พื้นที่ซักลาง

TYPE A



ชั้น 2

ชั้น 3

ชั้น 2

12. หองนั่งเลน หองนอนใหญ 

11. หองนอนใหญ

13. หองแตงตัว

14. หองนํ้านอนใหญ 

15. สวน หองนอนใหญ 

ชั้น 3

17. หองนํ้า หองนอน 2

16. หองนอน 2

18. หองนอน 3

19. หองนํ้า หองนอน 3



TYPE B

พื้นที่ดิน  36.5 - 36.7 ตร.วา
พื้นที่ใชสอย  316 ตร.ม.
   3 หองนอน
   3 หองนํ้า + 1 หองนํ้ารับแขก
   สวนรับแขก / สวนรับประทานอาหาร / ครัวยุโรป / สวนซักลาง / 
   หองเก็บของภายในบาน / หองเก็บของภายนอกบาน / หองรองเทา
   ระเบียงหองนอนใหญหนาบานและหลังบาน / หองอเนกประสงค / Court กลางบาน / สวนหลังบาน 
ที่จอดรถ  2 คัน ( มีหลังคา )
สวน   ชั้น 2  : สวนขางหองนอนใหญ
  



3 หองนอน        4 หองนํ้า

ชั้น 1

ขนาดที่ดิน   36.5 - 36.7 ตารางวา
พื้นที่ใชสอย  316 ตารางเมตร

2. สวนตอนรับและรับแขก

1. พื้นที่จอดรถ 

3. หองทํางาน

4. หองเอนกประสงค

5. หองนํ้ารับแขก

6. หองเก็บของ 1

7. หองเก็บของ 2

8. หองเก็บรองเทา

9. สวนเตรียมอาหาร

10. สวนกลางบาน

11. สวนหลังบาน

12. พื้นที่ซักลาง

TYPE B



ชั้น 2

ชั้น 3

ชั้น 2

14. ระเบียง 1

13. หองทํางาน และหองสมุด

15. หองผูจัดการ

16. หองนํ้า MASTER

17. ระเบียง 2 

ชั้น 3

19. หองนํ้า 1

18. หองนอน 1

20. หองนอน 2

21. หองนํ้า 2



TYPE C

พื้นที่ดิน  27.4-33.7 ตร.วา
พื้นที่ใชสอย  215 ตร.ม.
   3 หองนอน
   3 หองนํ้า + 1 หองนํ้ารับแขก
   สวนรับแขก / สวนรับประทานอาหาร / ครัวยุโรป / สวนซักลาง / 
   หองเก็บของภายในบาน / หองเก็บของภายนอกบาน / หองเก็บรองเทา
   ระเบียงหองนอนใหญ 
ที่จอดรถ  2 คัน 

  



3 หองนอน        4 หองนํ้า
ขนาดที่ดิน   27.4 -33.7 ตารางวา

พื้นที่ใชสอย  215  ตารางเมตร

TYPE C

ชั้น 1

ชั้น 1

2. หองรับแขก

1. พื้นที่จอดรถ 

3. หองรับประทานอาหาร

4. หองครัว

5. หองนํ้ารับแขก

6. หองเก็บของ 1

7. หองเก็บของ 2

8. หองรองเทา

9. พื้นที่อเนกประสงค

10. พื้นที่ซักลาง



ชั้น 2

ชั้น 3

ชั้น 2
11. หองนอนใหญ

12. หองนั่งเลน, หองนอนใหญ

13. หองแตงตัว

14. หองนํ้าหองนอนใหญ

15. ระเบียงหองนอนใหญ 

16. หองนอน 2
17. หองนํ้าหองนอน 2
18. หองนอน 3
19. หองนํ้าหองนอน 3

ชั้น 3



MORE FUNCTIONAL
ออกแบบอยางใสใจในทุกรายละเอียด

ของการใชชีว�ตที่มากกวา



MORE PRIVACY

MORE LUXURY

ความเปนสวนตัวที่มากกวา
ดวยจํานวนยูนิตเพ�ยง 54 ยูนิต

หรูหรามากกวาทาวนโฮมทั่วไป
กับ Grand Master Bedroom

ขนาดใหญ พรอม Sky Garden 
พ�้นที่สีเข�ยวภานในบาน



รายการวัสดุมาตรฐาน



เสาเข็ม       คอนกรีตอัดแรง
โครงสรางทั่วไป (ฐานราก เสา คาน )   คอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงสรางพื้นชั้น 1,2 และ 3    โครงสรางพื้นคอนกรีตสําเร็จรูป 
โครงสรางพื้นหองนํ้า เฉลียง ระเบียง   โครงสรางพื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
โครงสรางพื้นซักลาง ที่จอดรถ ถนนเขาบาน พื้นคอนกรีตเสริมเหล็กวางบนดิน

ผนังภายนอก      ฉาบเรียบ ทาสี
ผนังภายใน       ฉาบเรียบ ทาสี 
ผนังหองนํ้ารับแขก      กระเบื้องเซรามิค ขนาด 8 x12”
ผนังหองนํ้าหองนอนใหญ    แกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม.
ผนังหองนํ้าทั่วไป      กระเบื้องเซรามิค ขนาด 8 X 12”   
        และกระเบื้อง 60x60 ซม.(Shower )

โครงสราง

วัสดุตกแตงผนัง



พ�้นชั้นลาง       พ�้นแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม.
พ�้นชั้นบน       พ�้นลามิเนต หนา 8 มม.
พ�้นหองนํ้ารับแขก      พ�้นแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม.
พ�้นหองนํ้าหองนอนใหญ     พ�้นแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม.
พ�้นหองนํ้าทั่วไป      พ�้นแกรนิตโต ขนาด 30x60 ซม.
พ�้นหองครัว       พ�้นแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม.
พ�้นเฉลียงทางเขา      พ�้นแกรนิตโต ขนาด 60x60 ซม.
พ�้นหองเก็บของ ( ภายในบาน )    พ�้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12”x12”
พ�้นหองเก็บของ ( ภายนอกบาน )   พ�้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12”x12”
พ�้นซักลาง       พ�้นกระเบื้องเซรามิค ขนาด 12”x12”
พ�้นที่จอดรถ      พ�้นซีเมนตปาดเร�ยบ

วัสดุตกแตงพื้น



ฝาเพดานภายใน     ฝายิบซั่ม ฉาบรอยตอเร�ยบ ทาสี
ฝาเพดานภายนอก    ฝายิบซั่มกันชื้น ฉาบรอยตอเร�ยบ ทาสี
หลังคา      เมทัลชีท พรอมฉนวน PU

ประตู-หนาตาง     กระจกใส วงกบอลูมิเนียม
อุปกรณประตูภายใน    HAFELE หร�อเทียบเทา
ประตูภายใน-ทั่วไป    ประตูสําเร็จรูป HDF วงกบสําเร็จรูปไมสังเคราะห
ประตูภายใน-หองนํ้า    ประตูสําเร็จรูป UPVC วงกบสําเร็จรูปไมสังเคราะห
ประตูภายใน-ออกหลังบาน   ประตูกระจกใส วงกบอลูมิเนียม

วัสดุฝาเพดาน

วัสดุประตู-หนาตาง



บันได      โครงสรางคอนกร�ตเสร�มเหล็ก
ลูกนอน     ลูกนอนไมสําเร็จรูป ทําสี
ลูกตั้ง      ลูกตั้งไมสําเร็จรูป ทําสี
ราวบันได     ราวจับไมสําเร็จรูป ทําสี

ชุดครัวภายในบาน   เคานเตอรครัว พรอมอางลางจาน กอกนํ้า 
      เตาแกส 4หัวและเคร�่องดูดควัน

บันได

ชุดครัว



มิเตอรไฟฟาบาน    TYPE A,C - มิเตอรไฟฟา 30/100 แอมป ( 1 เฟส ) 
      TYPE B    – มิเตอรไฟฟา 30/100 แอมป ( 1 เฟส ) 
ปลั๊ก และสว�ทชไฟ    ยี่หอ PANASONIC หร�อเทียบเทา
ปลั๊ก USB     ยี่หอ  HACO หร�อเทียบเทา
ปลั๊กโทรทัศน    หองรับแขก 1 จ�ด และทุกหองนอนหองละ 1 จ�ด
ปลั๊กโทรศัพท    ชั้นลาง 1 จ�ด (บร�เวณหลัง TVหองรับแขก)
      ชั้นบน 3 จ�ด (ทุกหองนอนหองละ 1 จ�ด)

Junctionเคร�่องทํานํ้ารอน  หองนํ้าชั้น 2,3 หองละ 1 จ�ด
Junctionสาย LAN            ชั้นลาง 1 จ�ด ( บร�เวณหลัง TVหองรับแขก ) 
      ชั้นบน 3 จ�ด ทุกหองนอนหองละ 1 จ�ด

ระบบไฟฟา 
และสายสัญญาน



ระบบไฟฟาโครงการ   ระบบปกเสาพาดสายตามมาตราฐานการไฟฟานครหลวง
ตู MDB (Breaker)   ขนาด 18 ชอง (TYPE B > 18 ชอง)
สายไฟภายใน    เดินทอรอยสาย
โคมไฟฟาแสงสวาง   โคมไฟ  DOWNLIGHT  โคมไฟกิ�ง และโคมไฟติดฝาเพดาน
พัดลมเพดาน    จํานวน 1 จ�ด บร�เวณหองรับแขก

เคร�่องปรับอากาศ    TYPE A,C  :  เตร�ยมจ�ดติดตั้งเคร�่องปรับอากาศ
      หลังละ 4 จ�ด ( หองนอนทุกหอง รวม 3 จ�ด 
      และ จ�ดชั้นลาง 1 จ�ด )
      TYPE B: หลังละ 5 จ�ด (หองนอนทุกหอง รวม 3 จ�ด
      และชั้นลาง 2 จ�ด)

ปุมฉุกเฉิน     1 จ�ด บร�เวณหองนอนใหญ
ระบบอินเทอรเน็ต    Junction  สาย LAN 2 จ�ด บร�เวณโถงบันไดชั้น 2 และ 3

สุขภัณฑ     MOGEN หร�อเทียบเทา
อุปกรณหองนํ้า    AMERICAN STANDARD หร�อเทียบเทา

ระบบปรับอากาศ

ระบบพ�เศษเพ�่มเติม



ระบบไฟฟาโครงการ   ระบบปกเสาพาดสายตามมาตราฐานการไฟฟานครหลวง
ตู MDB (Breaker)   ขนาด 18 ชอง (TYPE B > 18 ชอง)
สายไฟภายใน    เดินทอรอยสาย
โคมไฟฟาแสงสวาง   โคมไฟ  DOWNLIGHT  โคมไฟกิ�ง และโคมไฟติดฝาเพดาน
พัดลมเพดาน    จํานวน 1 จ�ด บร�เวณหองรับแขก

มิเตอรประปา    ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1/2” 
      ตามมาตราฐานการประปานครหลวง
ทอเมนประปาภายนอก   ทอ PVC เสนผาศูนยกลาง 1/2” 
ปมนํ้า      HITACHI หร�อเทียบเทา
ระบบเก็บนํ้าสํารอง   ถังเก็บนํ้าสําเร็จรูป ขนาด 1,000 ลิตร วางบนดิน
ระบบบําบัดนํ้าเสีย    ถังบําบัดนํ้าเสีย แบบแยกถังดักไขมันกับถังบําบัด ฝงใตดิน
ทอโสโครก     ทอ PVC เสนผาศูนยกลาง 4 “
ทอนํ้าทิ�ง     ทอ PVC เสนผาศูนยกลาง 3“
ทอระบายอากาศ    ทอ PVC เสนผาศูนยกลาง 2“
ระบบปองกันปลวก   เดินทอ P.E. พรอมหัวสปร�งเกลอรระบบสเปรย 
      เพ�่อเดินนํ้ายากําจัดปลวกใตพ�้นชั้นลาง

ระบบสุขาภิบาล

 



มิเตอรประปา    ขนาดเสนผาศูนยกลาง 1/2” 
      ตามมาตราฐานการประปานครหลวง
ทอเมนประปาภายนอก   ทอ PVC เสนผาศูนยกลาง 1/2” 
ปมนํ้า      HITACHI หร�อเทียบเทา
ระบบเก็บนํ้าสํารอง   ถังเก็บนํ้าสําเร็จรูป ขนาด 1,000 ลิตร วางบนดิน
ระบบบําบัดนํ้าเสีย    ถังบําบัดนํ้าเสีย แบบแยกถังดักไขมันกับถังบําบัด ฝงใตดิน
ทอโสโครก     ทอ PVC เสนผาศูนยกลาง 4 “
ทอนํ้าทิ�ง     ทอ PVC เสนผาศูนยกลาง 3“
ทอระบายอากาศ    ทอ PVC เสนผาศูนยกลาง 2“

"TERMS & CONDITIONS"

 



 

เง�่อนไขการชําระเง�น

- จอง    50,000 บาท
- สัญญา    8 %  (โดยประมาณ) ภายใน 15 วัน หลังจากการจอง
- โอนกรรมสิทธิ์  92 %    (โดยประมาณ) ภายใน 30 วัน หลังจากการทําสัญญา




