
มีความพิเศษ เป็นส่วนตัวและสะดวกสบายบนเขาพระตําหนัก
เขาพระตําหนัก ซอย 1 - พัทยา – ประเทศไทย



มโนทัศน์

อพาร์ทเมนต์ 8 ชั�น และห้องชุดหรู 79 ห้อง
ไนท์สบริดจ์ เซ�นทรัล  มีท่ีพักท่ีมีความเป�นส่วนตัวและเงียบ
สงบให้ผู้อยู่อาศัย พร้อมนําเสนอคุณค่าอันเป�นเอกลักษณ์
สําหรับนักลงทุน โดยมีห้องชุดหลากหลายขนาด 
ตั�งแต่ขนาด 22 - 54 ตารางเมตร

ตั�งอยู่ในทําเลทอง คอนโดมิเนียม “อัจฉริยะ” แนวหน้าของเมืองพัทยา
ไนท์สบริดจ์ เซ�นทรัล ขอเสนอคุณสมบัติบ้านอัจฉริยะมากมายท่ีเปิดโลกใบ
ใหม่แห่งความสะดวกสบายและการเช่ือมต่อให้แก่เจ้าของห้องชุด



รายละเอียด

   ช่ือโครงการ : ไนท์สบริดจ์ เซ�นทรัล

   พัฒนากรโครงการ : บริษัท บูลเล่ียน แค็ปปิตอล จํากัด

   คุณสมบัติหลักของโครงการ : 

     ตั�งอยู่บนทําเลทอง 
     คุณสมบัติบ้านอัจฉริยะ
     การออกแบบสถาปัตยกรรมท่ีโดดเด่น

   ท่ีตั�งโครงการ : พระตําหนัก ซอย 1 พัทยา ประเทศไทย

   ขนาดของท่ีดิน : 212 ตารางวา / 848 ตารางเมตร

   จํานวนชั�น : 8 ชั�น   

   จํานวนห้องชุดทั�งหมด : 79

   ห้องชุดต่างๆ : ห้องสตูดิโอ x 13, ห้องชุดหน่ึงห้องนอน x 59, ห้องชุดสองห้องนอน x 7

   ขนาดห้องชุด : สตูดิโอ 22 และ 23.5 ตรม., หน่ึงห้องนอน 26.5 และ 32.5 ตรม., สองห้องนอน 53 และ 54.5 ตรม.

   กําหนดการแล้วเสร็จ : ไตรมาสท่ี 3 ของปี พ.ศ.2564



�����
�������

��

��
���

��
��
��
��

�

�������
�����

�������������

�����������

��
��
��

��
�
��

�

�������
��������	
�����������
��

�
��	��	����
��	���
��

�
��������

��	����������

��
��
��
��
��
��

�

���
���

���
��

�������������

�����������
����	�

�
� ��������������

���	
��
����������� N

S

EW

�������

��

���
��
��
��
��
��
��

���
���

���
��
���

�

��	��
����

����

ท่ีต้ัง

ไนท์สบริดจ์ เซ�นทรัล เป�นคอนโดมิเนียมท่ีพักอาศัย
ระดับสูง นําเสนอความพิเศษเป�นส่วนตัวและความ
สะดวกสบายบนเขาพระตําหนักซอย 1  พัทยาใต้ 
ประเทศไทย พระตําหนักซอย 1 เป�นพื�นท่ีท่ีมีเอกลักษณ์
โดยเป�นถนนท่ีอยู่อาศัยเพียงแห่งเดียวในย่านพระตําหนัก 
อยู่ห่างจากถนนวอล์คกิ�งสตรีทเพียง 500 เมตร และจาก
ห้างสรรพสินค้าเซ�นทรัลเฟสติวัลเพียง 2 กิโลเมตร

ไนท์สบริดจ์ เซ�นทรัล ตั�งอยู่ไม่ไกลจากตัวเมืองพัทยาและสถาน
ท่ีท่องเท่ียวสําคัญและส่ิงอํานวยความสะดวกท่ีเมืองมีให้ แต่ก็
อยู่ภายในเขตท่ีเงียบสงบของเขาพระตําหนักท่ีเรียกว่า ‘เดอะ เบ
เวอร์ล่ี ฮิลล์’ แห่งชายฝ่ังทะเลตะวันออกของประเทศไทย

ไนท์สบริดจ์ เซ�นทรัล รวมมุมมองแบบพาโนรามาเหนืออ่าว
รูปพระจันทร์เสี�ยวทั�งหมดของพัทยาและง่ายต่อการเดิน
ทางไปยังตัวเมืองพัทยา



ส่ิงอํานวยความสะดวก

ด้วยด้านหน้าท่ีทันสมัยและสระว่ายนํ�าอินฟินิตี�ท่ีหันหน้าเข้าหาทะเล
พร้อมทัศนียภาพมุมกว้างท่ีสามารถมองเห็นอ่าวพัทยาได้ ไนท์
สบริดจ์ เซ�นทรัล สร้างขึ�นเพ่ือให้เป�นแลนด์มาร์กบนเขาพระตําหนัก 
ทีมออกแบบของเราให้ความสําคัญเป�นพิเศษในการพัฒนาอาคารท่ีเป�น
มิตรกับส่ิงแวดล้อมและประหยัดพลังงานเพ่ือช่วยลดวิกฤตส่ิงแวดล้อม
ของเจ้าของและผู้อยู่อาศัยทั�งหมด

คุณสมบัติท่ีล้ําสมัยเพ่ิมเติม ได้แก่:

• แสงไฟอัจฉริยะในพื�นท่ีส่วนกลางด้วยระบบตรวจจับความเคล่ือนไหวประหยัดพลังงาน

• ภูมิทัศน์เขตร้อนท่ีกว้างขวางพร้อมแสงไฟยามค่ําคืน

• ระบบควบคุมความปลอดภัยด้วยคีย์การ์ด

• รักษาความปลอดภัยท่ีจอดรถชั�นล่างอาคาร

• ระบบกล้องวงจรปิดความละเอียดสูงพร้อมการมองเห็นในเวลากลางคืน

• พื�นท่ีรับแขกท่ีอบอุ่นเป�นมิตร 

• ระบบลิฟต์ความเร็วสูง

• ห้องฟิตเนสบนชั�น 8 พร้อมอุปกรณ์ครบครัน

• ระบบการจัดการขยะและรีไซเคิลท่ีเป�นมิตรกับส่ิงแวดล้อมในทุกชั�น



• ระบบการเข้า-ออกห้องชุดด้วยการใช�ลายนิ�วมือ รหัสตัวเลข และคีย์การ์ด โดยเข้าได้ไม่เกิน 40 คนในเวลาท่ีกําหนดไว้ล่วง
หน้าตามท่ีต้องการ พร้อมเข้าสู่ระบบดาวน์โหลดการเข้าห้องชุดทั�งหมดได้โดยตรงจากสมาร์ทโฟนของคุณ

• หร่ีแสงไฟในห้องได้โดยการควบคุมจากระยะไกล ปรับบรรยากาศจากเตียงนอนอันแสนสบายของคุณ

• เต้ารับไฟฟ�าพร้อมพอร์ต USB เพ่ือความสะดวกและการใช�งานจริง เพ่ือความสวยงามภายในบ้านของคุณโดย
ไม่ต้องมีเคร่ืองชาร์จและอะแดปเตอร์ขนาดใหญ่เทอะทะ

เคร่ืองอํานวยความสะดวก

ด้วยความเป�นคอนโดมิเนียมอัจฉริยะแห่งแรกของเมืองพัทยา ไนท์
สบริดจ์ เซ�นทรัล ขอเสนอคุณสมบัติท่ีเป�นเอกลักษณ์ของสมาร์ทโฮม
ท่ีไม่มีใครเทียบได้ในพัทยาเรียลเอสเตท ห้องชุดเป�นสุดยอดแห่งการ
ออกแบบ นําการใช�งานท่ีดีเลิศมาให้คุณ

ติดต้ังวัสดุอุปกรณ์ตกแต่งภายในช้ันหน่ึง ได้แก่ :



• ไฟสี LED ในห้องนอนเพ่ือสร้างบรรยากาศ

• เคร่ืองปรับอากาศอินเวอร์เตอร์รุ่นใหม่ล่าสุดเพ่ือการระบายความร้อนท่ีดีขึ�น ลดเสียงรบกวนและปรับปรุงประสิทธิภาพการใช�พลังงานอย่างมาก

• สวิตช์เปิด-ปิดไฟแบบกระจบเคลือบเหมาะสําหรับยุคดิจิตอล

• ครัวพรีเม่ียมผิวมันวาวพร้อมลิ�นชักและตู้ซอฟท์-โคลส และอุปกรณ์บิวท์อินคุณภาพดี

• ห้องนํ�าหินอ่อนสไตล์ Decadent

• กรอบหน้าต่างอลูมิเนียมเคลือบและประตูบานเล่ือนระเบียงพร้อมกระจกนิรภัยกันเสียงรบกวนดีเย่ียมและฉนวนกันความร้อน บ้าน
ของคุณจะเป�นโอเอซิสในท่ามกลางเมือง



แผนผัง



1 ห้องนอน A-C
เน้ือท่ี 32.50 ตรม.

วิว: เมือง / อ่าว / ภูเขา

แผนผังชั�น 2–7 แผนผังชั�น 8



แผนผังชั�น 2–7 แผนผังชั�น 8

1 ห้องนอน�D-E
เน้ือท่ี 26.50 ตรม.

วิว: เมือง / อ่าว / ภูเขา



แผนผังชั�น 2–7

2 ห้องนอน�F
เน้ือท่ี 53.00 ตรม.

วิว: อ่าว



สตูดิโอ�G
เน้ือท่ี 22.00 ตรม.

วิว: ภูเขา

แผนผังชั�น 2–7 แผนผังชั�น 8



สตูดิโอ�H
เน้ือท่ี 23.50 ตรม.

วิว: อ่าว

แผนผังชั�น 2–7



แผนผังชั�น 8

2 ห้องนอน� I
เน้ือท่ี 53.00 ตรม.

วิว: อ่าว



ทําไมต้องลงทุนในพัทยาและประเทศไทย

ประเทศไทยเป�นศูนย์กลางด้านโลจิสติกส์ในประชาคมอาเซียน ตั�งอยู่
จุดยุทธศาสตร์สําคัญเป�นศูนย์กลางระหว่างตะวันออกและตะวันตก 
รัฐบาลไทยได้ดําเนินการอย่างแข็งขันในช่วงหลายปีท่ีผ่านมาเพ่ือพัฒนา
โครงการโครงสร้างพื�นฐาน เขตการค้า และอุตสาหกรรมด้านการบริการ
เพ่ือใช�ประโยชน์จากความได้เปรียบในการแข่งขันอย่างเต็มท่ี

เมืองพัทยาซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของทางเดินเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทย (EEC) 
ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการริเร่ิมของรัฐบาลน้ี อันได้แก่:

• เมืองพัทยาซ่ึงเป�นส่วนหน่ึงของทางเดินเศรษฐกิจภาคตะวันออกของประเทศไทย (EEC) ได้รับประโยชน์อย่างมากจากการ
ริเร่ิมของรัฐบาลนี� อันได้แก่

• การขยายตัวของสนามบินนานาชาติอู่ตะเภา-ระยอง-พัทยา ซ่ึงได้กลายเป�นฐานท้องถ่ินสําหรับผู้ให้บริการสายการ
บิน อาทิเช่น แอร์เอเชีย และ กาต้าร์แอร์เวย์

• การขยายตัวของท่าเรือนํ�าลึกแหลมฉบังซ่ึงกลายเป�นท่าเรือท่ีมีขนาดใหญ่ท่ีสุดในประเทศไทยแล้ว และเป�นหน่ึง
ในสถานท่ีท่ีคึกคักท่ีสุดในโลก

พัฒนาเมืองพัทยาให้เป�นเมืองท่องเท่ียวชั�นนํา ศูนย์ประชุม และศูนย์การแพทย์นานาชาติเพ่ือสนับสนุน
การพัฒนา EEC

ผลจากส่ิงเหล่านี�และจากรัฐวิสาหกิจอ่ืนๆ เมืองพัทยาจึงมีความเจริญเติบโตท่ีโดดเด่นในศตวรรษ
นับจากปี 2551 – 2561 นักท่องเท่ียวเพ่ิมขึ�นจาก 4 ล้านคนเป�น 18 ล้านคน หรือเพ่ิมขึ�น

ประมาณ 350%

ด้วยทําเลท่ีตั�งท่ีเป�นรีสอร์ทริมชายหาดท่ีใกล้ท่ีสุดจากกรุงเทพ รวมถึงเมืองหลักใน EEC 
ของประเทศไทย เมืองพัทยาจึงอยู่ในตําแหน่งท่ีเหมาะสมท่ีจะดึงดูดนักท่องเท่ียว ผู้

อยู่อาศัย และผู้มาเยือนทั�งจากพื�นท่ีใกล้เคียงและในระยะสั�น



โปรไฟล์

ทีมพัฒนาท่ีบริษัท บูลเล่ียน แค็ปปิตอล จํากัด มีประสบการณ์รวมกันกว่า 
40 ปีในบทบาทผู้นําระดับสูงในตลาดอสังหาริมทรัพย์พัทยา

กลุ่มผู้บริหารของเรามีความเช่ียวชาญในทุกด้านในการออกแบบและการก่อสร้าง
โครงการ เราขอเสนอคุณค่าพิเศษผา่นการผสมผสานของทําเลท่ีตั�งท่ีดี การออกแบบ
ท่ีซับซ�อน และข้อมูลจําเพาะท่ีทันสมัยซ่ึงเป�นมาตรฐานสําหรับลูกค้าของเราทุกคน

ตั�งแต่การดูแลลูกค้าท่ีไร้ท่ีติไปจนถึงการบริหารคอนโดมิเนียมอย่างพิถีพิถัน ทีมงานเดอะบูล
เล่ียน แค็ปปิตอลทุ่มเทเพ่ือให้บริการชั�นหน่ึงแก่ฐานลูกค้าท่ัวโลก สร้างแบรนด์ท่ีโดดเด่นท่ีแสดง
ถึงความมุ่งม่ันในรายละเอียดและความเป�นเลิศในการส่งมอบ

' '
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