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NEW 
MIXED -USE

COMPUTER GENERATED IMAGE
ภาพและบรรยากาศจําลอง เพ�่อการโฆษณาเท�านั้น

Landmark At Kaset TSH Station โครงการ Mixed-Use แห�ง

ใหม�บนถนนว�ภาวดีรังสิต สร�างด�วยแนวคิดการออกแบบให�มีการ

เชื่อมโยงที่ไม�มีวันหยุดนิ�งให�สนุกไปกับใช�ชีว�ตท่ีไร�กรอบ ครบทุก

ความต�องการเพ�่อชีว�ตว�ถีใหม�ที่ไม�ป�ดก้ันในไลฟ�สไตล�ที่เป�นตัวเอง

ให�คุณได�ใช�ชวี�ตทีค่รบครันท่ีสุดกับร�านอาหาร ร�านค�า และสิ�งอํานวย

ความสะดวกภายในโครงการ เติมเต็มการอยู�อาศัยด�วยห�องเพดาน

สูงถึง 4.15 เมตร พร�อมท้ังห�องอเนกประสงค�ท่ีสามารถสร�างสรรค� 

ปรับเปล่ียนการใช�งานตอบโจทย�ทกุไลฟ�สไตล� ได�ตามความต�องการ

เชื่อมต�อทุกพ�้นที่ด�วยความสะดวกที่คล�องตัว ติดรถไฟฟ�า และ 

ม.เกษตร ใกล�สนามบินดอนเมือง รายล�อมด�วยอาคารสํานักงาน

ชั้นนํา พร�อมเข�าถึงชีว�ตแบบคนเมือง เพ�ยง 5 นาที ถึง Ladprao 

Interchange จ�ดเชือ่มต�อรถไฟฟ�าสายสีเข�ยวอ�อน และรถไฟฟ�าใต�ดนิ

สายสีนํ้าเง�น

Landmark At Kaset TSH Station, the newest Mixed-Use 

Project on Vibhavadi Rangsit Road, was designed with the 

intention to synchronize every facet of fast paced fun living 

with unlimited mobility for an endless lifestyle.

Live life to the fullest with restaurants, shops and various 

amenities within the project while staying in living units with a 

ceiling height of 4.15 meters, complete with multi purpose 

rooms and flexible layouts to suit your needs.

Connect with every convenience by our 0 meter connection 

to the Red Line SRT Station and Kasetsart University, 

within short distance of  Donmuang International Airport and 

various leading grade office buildings as well as 5 minutes to 

the Ladprao Interchange for connection to the Light Green 

Line BTS and the Blue Line MRT for the complete city living 

experience
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ชื่อโครงการ         : แลนด�มาร�ค แอท เกษตร ทุ�งสองห�อง สเตชั่น
เจ�าของโครงการ       : บร�ษัท ไซมิส แอสเสท จํากัด (มหาชน)
ท่ีตั้งโครงการ        : ถนนว�ภาวดีรังสิต, เขตหลักสี่, กรุงเทพมหานคร
พ�้นท่ีโครงการ           : 3-3-62 ไร�
จํานวนอาคาร              : 3 อาคาร
จํานวนยูนิต        : 428 ยูนิตและร�านค�า 9 ยูนิต
สิ�งอํานวยความสะดวก     : โถงต�อนรับ, สระว�ายน้ํา, ฟ�ตเนส, สวน

Project Name       : Landmark At Kaset TSH Station
Project Owner       : Siamese Asset PCL
Location        : Vibhavadi Rangsit Road, Laksi, Bangkok
Project Area            : 3-3-62 Rai
No. of Building       : 3 Buildings 
No. of Unit        : 428 units & 9 shops
Facilities        : Lobby, Pool, Fitness, Garden

PROJECT
INFO
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ELITE 
LOBBY

โถงต�อนรับมีความหรูอย�างมีระดับ ถูกออกแบบให�สูง
โปร�งเป�ดรับความสงบผ�อนคลายกับว�วธรรมชาติ

Return home in style as you are greeted by 
a grand lobby that makes you feel elegant
in every ways, surrounded by nature and 
greenery in abundance.

TROPICAL 
PARADISE

ฟ��นฟ�ความอ�อนล�าด�วยบรรยากาศที่ร�มร�่นของ
ธรรมชาติในพ�้นที่สีเข�ยวในโครงการ ให�ร�างกาย
กลับมามีชีว�ตชีวาอีกคร้ัง

Reboot your inner self as you experience 
the shades of tropical in our forest zone,
giving you a feeling of life lived to the fullest 
everyday.
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EXPAND YOUR 
URBAN LIFESTYLE
เติมเต็มไลฟ�สไตล�ของการใช�ชีว�ตที่สมบูรณ�แบบมากยิ�งข�้น
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PANORAMIC 
GYM

สัมผัสทัศนียภาพว�วเมืองแบบ Panoramic บน
ชั้นสูงสุด เต็มที่ ไปกับการออกกําลังกายที่รอง
รับกิจกรรมทุกระดับ

Experience the stunning panoramic view 
on our highest floor for an extra boost 
every time you work out.

SERENE
POOL & 
JACUZZI

ปลดปล�อยกายผ�อนคลายไปกับสระว�ายนํ้า
พร�อม Jacuzzi ที่มีระบบ White Ion Bath 
ท�ามกลางบรรยากาศท�องฟ�าที่เป�ดกว�างสุด
สายตา

Clear away your daily stress with a swim 
in our state of the art swimming pool, while
relaxing in our White Ion Bath Jacuzzi with
a view to be envied.
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MIXED -USE
เพ�ยบพร�อมด�วยร�านอาหาร ร�านค�า และสิ�งอํานวยความสะดวกต�างๆ
The project is complete with various restaurants, shops and various amenities.

So many choices, so much happiness in the landmark of your dreams.

DOUBLE VOLUME
ตอบโจทย�การใช�ชีว�ตของทุกไลฟ�สไตล�อย�างลงตัวด�วยพ�้นที่ใช�สอยที่มากกว�า
ที่มีเพดานสูงถึง 4.15 ม.

Catering to every lifestyle with a ceiling height of 4.15 meters.

MULTI PURPOSE ROOM
ห�องอเนกประสงค�ที่สามารถปรับเปลี่ยนได�อย�างอิสระเข�ากับทุกไลฟ�สไตล�
อาทิ ห�องนอน, ห�องทํางาน, Walk-in Closet, Home Theater เป�นต�น
สร�างสรรค�พ�้นที่ในการใช�งานได�หลากหลายรูปแบบที่ต�องการ

Enabling multi purpose use for your living units converting it
to your very needs and usage in anything you desire including bedroom,
home office, Walk-in closet and home theatre.

ELEVATE
YOUR LIVING
EXPERIENCE
อีกระดับของการใช�ชีว�ตในแบบที่เป�นคุณ



บร�ษัทฯ  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงรายละเอียดที่ระบุไว�โดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า  และขนาดพ�้นที่ที่ระบุไว�เป�นเพ�ยงประมาณการ  ซึ่งรูปแบบการจัดวางเฟอร�นิเจอร�และการแบ�งสัดส�วนรวมถึงรายละเอียดต�างๆเป�นเพ�ยงการแสดงตัวอย�างการจัดวางพ�้นที่ใช�สอยและเพ�่อการโฆษณาเท�านั้น
(The developer reserves the right to change without prior notice. The identifying areas are approximately. Contents and images are for advertising purpose only. The shown layout are stimulated utilize function only.)

MASTER
PLAN

ROOFTOP
PLAN
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(The developer reserves the right to change without prior notice. The identifying areas are approximately. Contents and images are for advertising purpose only. The shown layout are stimulated utilize function only.)
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FLEXI
25 sq.m. (38 sq.m.)
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LOWER
FLOOR

UPPER
FLOOR
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GRAND
29.5 sq.m. (44.5 sq.m.)
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CONNECT
YOUR LANDMARK

แลนด�มาร�คที่เชื่อมต�อได�กับทุกจังหวะของชีว�ต

ทําเลตั้งอยู�บนถนนว�ภาวดีรังสิต ใกล�ทางด�วนและเพ�ยง 
0 เมตร ติดกับรถไฟฟ�าสายสีแดงสถานีทุ�งสองห�อง เชื่อม
ต�อกับสถานี Interchange ได�ถึง 5 จ�ด เพ�ยง 1 นาทีถึง 
ม.เกษตร เดินทางเข�าเมืองรวดเร็ว เพ�ยง 5 นาทีถึง 
Ladprao Interchange โลดแล�นไปกับสีสันของชีว�ตที่ ไร�
ข�ดจํากัดด�วยการเข�าถึงแหล�งช�อปป��งและไลฟ�สไตล�ที่สร�าง
มิติใหม�แห�งการใช�ชีว�ตที่มีความสุขยิ�งกว�าเดิม

The project is conveniently situated on Vibhavadi 
Rangsit Road, near the expressway and 0 meter to 
the Red Line Thung Song Hong station connecting to 
5 further lines at the Interchange.
Just 1 minute to Kasetsart University, you are well 
placed to travel city bound at a fast pace with 5 
minutes to reach Ladprao Interchange enabling you to 
live life to the fullest like a real city person surrounded 
by shopping and lifestyle for the maximum happiness.

เดอะมอลล�
งามวงศ�วาน

อัคนี



ม.เกษตรฯ 
ประตู 2

ชินเขต

คลองบางบัว

สวนจตุจักร

กําแพงเพชร

โลตัส
ลาดพร�าว

สวนจตุจักร

ปตท.
สํานักงานใหญ�

เซ็นทรัลลาดพร�าว
SCB

สํานักงานใหญ�
เมเจอร� ซีนีเพล็กซ�

รัชโยธิน

รร.หอวัง

ม.ศร�ปทุม

สนามกอล�ฟ
ราชพฤกษ�คลับ

ราชภัฏพระนคร

วัดพระศร�ฯ

รามอินทรา 3

ทีโอที

สายสีแดง

สายสีเข�ยวอ�อน

สายสีชมพ�สายสีน้ําตาลสายสีเหลืองสายสีน้ําเง�น

BTS BTS BTS BTSBTS

หมอชิต ห�าแยกลาดพร�าว พหลโยธิน 24 รัชโยธิน เสนานิคม ม.เกษตรฯ กรมป�าไม� บางบัว กรมทหารราบ 11 วัดพระศร�ฯ

BTS BTS BTS

วัดเสมียนนาร� ทุ�งสองห�อง

หลักสี่

จตุจักรสถานีกลางบางซ่ือ บางเขน

BTS

BTS

BTS

BTS

BTS

BTSBTS

BTS

BTS

BTS

BTSBTS

BTSBTS

BTSBTS

BTS

BTS

BTS

BTS

BTS

BTS

BTS

BTS

ลาดพร�าว ศาลยุติธรรม

ม.เกษตรศาสตร�

สนามบินดอนเมือง

BTS

รพ.ว�ภาวดี

รพ.จ�ฬาภรณ�

รพ.เปาโล
เกษตร

4 STATIONS 1 STATION

3 STATIONS
6 STATIONS

1 STATION

ห�างสรรพสินค�า

เมเจอร� ซีนีเพล็กซ� รัชโยธิน       4.5 กม.  (5 นาที)

เซ็นทรัล ลาดพร�าว       5.0 กม.  (5 นาที) 

โลตัส ลาดพร�าว                         6.1 กม.  (9 นาที)

เดอะมอลล� งามวงศ�วาน       7.4 กม.  (8 นาที)

โรงพยาบาล

โรงพยาบาลว�ภาวดี       1.8 กม.  (2 นาที)

โรงพยาบาลเปาโล เกษตร       3.9 กม.  (4 นาที)

โรงพยาบาลนนทเวช       7.4 กม.  (8 นาที)

โรงพยาบาลจ�ฬาภรณ�       11 กม. (14 นาที)

สภานศึกษา

มหาว�ทยาลัยเกษตรศาสตร�       1.0 กม.  (1 นาที)

มหาว�ทยาลัยศร�ปทุม       2.8 กม.  (4 นาที)

โรงเร�ยนหอวัง                            4.9 กม.  (5 นาที)

โรงเร�ยนไผทอ�ดมศึกษา        7.8 กม. (14 นาที)

โรงเร�ยนนานาชาติฮาร�โรว�           14 กม. (20 นาที)

สนามบิน

สนามบินดอนเมือง       5.0 กม.  (5 นาที)

SHOPPING MALL

Major Cineplex Ratchayothin       4.5 km.  (5 mins)

Central Ladprao             5.0 km.  (5 mins) 

Lotus Ladprao                               6.1 km.   (9 mins) 

The Mall Ngamwongwan            7.4 km.   (8 mins) 

HOSPITAL

Vibhavadi Hospital            1.8 km.   (2 mins) 

Paolo Kaset Hospital             3.9 km.   (4 mins) 

Nonthavej Hospital             7.4 km.   (8 mins) 

Chulabhorn Hospital             11 km.  (14 mins) 

EDUCATION

Kasetsart University             1.0 km.  (1 min) 

Sripatum University             2.8 km.  (4 mins) 

Horwang School                           4.9 km.  (5 mins) 

Patai Udom Suksa School             7.8 km. (14 mins) 

Harrow International School         14 km.  (20 mins) 

AIRPORT

Donmuang International Airport   5.0 km.  (5 mins) 




