
I'm the Inspiration

ตัวคุณคือแรงบันดาลใจ
ที่ยิ�งใหญที่สุด…ของคุณ

ว�สซดอม อินสปาย สุข�มว�ท



แลนดมารคแหงใหม สรางแรงบันดาลใจ…โอกาสที่ไมรูจบ
ใหชีว�ตที่ไมธรรมดาของคุณรายลอมดวยความสะดวกสบายของเมืองใหญ

และโอกาสใหมๆ แหงชีว�ตอนาคต ทามกลาง Lifestyle Complex,
Green Office Space และ Sport Club ระดับโลก บนทำเลศักยภาพ

ใกลรถไฟฟาบีทีเอสสถานีปุณณว�ถี ใกลทางดวนและสนามบินสุวรรณภูมิ
สูความเปนศูนยกลางแหงใหมของกรุงเทพฯ

NEW LANDMARK
THAT CREATES INSPIRATION…
AND ENDLESS OPPORTUNITIES

Allow your unique lifestyle to be surrounded with

the convenience of big cities and new opportunities of

the future, within the Lifestyle Complex, Green O�ce Space and

world-class Sport Club. Located near the Punnavithi BTS station,

expressway and Suvarnabhumi International Airport,

the new centre of Bangkok Metropolis.
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The perfect lifestyle that combines movement

and completeness from “Inspire Space”. Large lobby leads

to various social areas including Meeting Space, Library,

Creation Room and Co-Working Space. You know that life today

is multi-dimensional and the whole world is in your own hands

while you share it with others around the world.

Whizdom Inspire Sukhumvit คอนโดมิเนียมเหนือกวาดวยแรงบันดาลใจ
จากสิ�งที่เปนคุณอยางแทจร�ง ทุกทิศทาง และทุกมุมมอง ทั้งการดีไซน

การสรางสรรคสังคมรอบตัว การเติมเต็มรายละเอียดที่นาคนหา
ตอบโจทยคนเมืองรุนใหมที่เต็มไปดวย Passion เพ�่อเปนพลังใหม…

เพ�่อทุกโมเมนทในชีว�ตวันนี้ และพรุงนี้

MYSELF, MY LOVE & LIVING

I’m the inspiration

Whizdom Inspire Sukhumvit is the condominium

that is inspired by you in every sense and dimension

including design, building a society around us,

filling in the important details and answering to

the necessity of the new generation of city dwellers,

whose passion serves as a new drive for every moment,

today and tomorrow.

ชีว�ตสมบูรณ�แบบ…ที่สุดแห�งความลงตัว
จาก Inspire Space…ล็อบบี้ขนาดใหญ สูสังคมที่รายลอมรอบตัว
เชน พ�้นที่ประชุม มุมอานหนังสือ โคเว�รคกิ�งสเปซ หองอเนกประสงค
และพร�ฟ�งกชั่น คุณรูดีวาชีว�ตวันนี้ คือ ชีว�ตที่หลากมิติ โลกทั้งโลก

พรอมอยูในมือคุณ ในขณะที่คุณแชรโลกทั้งใบ…ไปพรอมกัน

LIFE’S HARMONY

I’m the inspiration
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THE UNIVERSE OF NATURE

I’m the inspiration

แรงบันดาลใจคือความยิ�งใหญ� ท�ามกลางธรรมชาติ
ชีว�ตแมจะกาวกระโดดไปขางหนาแคไหน การพักผอนทามกลางธรรมชาติขนาดใหญ

คือเร�่องที่ตองเกิดข�้นไมเวนวัน เสมือนการเติมพลังที่มองไมเห็น สีเข�ยว รมเงาไม สายลม แสงแดด
ดวงดาวระยิบสรางไอเดียใหมๆ ไดเสมอ…ทุกเมื่อที่ตองการ

Inspiration is as great as the nature around us. No matter how far life takes us ahead,

taking rest in a large natural habitat is like an energy recharge. The green of the trees,

fresh breeze, sun and stars can always generate new ideas… whenever you want..any time that you want.

FIT & HEALTHY

I’m the inspiration

ให�เวลากับสุขภาพที่ดี ด�วยความหลากหลายของกีฬารอบตัว 
ที่พรอมรองรับความเปนคุณ ดวยสระวายน้ำขนาดใหญ

หองออกกำลังกาย ซาวนนา ลูว�่งในสวน เลนจักยานในสวน
ใหคุณฟ�ตพรอมกับการเติมพลังความคิดใหมๆ

Give yourself a chance to get healthy with a large

number of sports to participate in – just pick your favourite

discipline. We provide a large-size swimming pool,

fitness & sauna, natural park, jogging track and

bicycle lane in the park, so you get fit and recharge

your ideas at the same time.
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DREAM & FUTURE

I’m the inspiration

RELATIONSHIP

I’m the inspiration

สงตอพลังที่มากมายในตัวคุณ แรงบันดาลใจที่ไมเคยจางหาย
บน Sky Lounge ชั้น 31 อีกหนึ่งพ�้นที่พักผอนของ Whizdom Inspire Sukhumvit

เพ�่อเติมเต็มพลังความคิดของคุณ ของความฝน ของคนรอบขาง

Release your energy and inspiration at the Sky Lounge on the 31st floor,

another leisure area of Whizdom Inspire Sukhumvit where you can recharge

your ideas and dreams with people around you.

มองโลกอยางอิสระ
แลวคุณจะมองเห็นฝนที่เปนจร�งได ที่นี่

Whizdom Inspire Sukhumvit ตั้งใจออกแบบใหเปนที่ๆ คุณ
จะเห็นทุกฝน เปนจร�งได

Look at the world from the highest perspective

and you will see everything. Whizdom Inspire Sukhumvit

is designed to let you see every dream that can easily come true.
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ชื่อโครงการ ว�สซดอม อินสปาย สุข�มว�ท
ขนาดพ�้นที่ 5-3-75 ไร
จำนวนชั้น 46 ชั้น
จำนวนยูนิต หองพักอาศัย 554 ยูนิต, รานคา 2 ยูนิต
ที่จอดรถ 385 คัน (69% รวมซอนคัน)
รายละเอียดหองพักอาศัย 1 หองนอน 31.6- 33.6 ตร.ม.
 เขาถึงความสุขแบบชีว�ตเมือง เราจึงขยายพ�้นที่ความสุขใหมากกวา
 เพ�่มพ�้นที่ใชสอยในหองนอนและหองนั่งเลนใหกวางข�้น พรอมพ�้นที่
 ครัวแยกเปนสัดสวน ตอบโจทยแตละไลฟสไตล 
 2 หองนอน 46.5 - 64.9 ตร.ม.
 คิดเพ�่อการใชชีว�ตรวมกับคนสำคัญ ดวยการเติมความอบอุน
 สูทุกรายละเอียด และทุกตารางนิ�ว แตคงไวซึ่งความเปนสวนตัว
 ดูเพล็กซ 95.3 , 98.2 ตร.ม.
 ใหคุณไดสัมผัสถึงความตื่นตาตั้งแตกาวแรก กับพ�้นที่หองรับแขก
 กวางพ�เศษ และหองนอนขนาดใหญ พรอมชมว�วของกรุงเทพมหานคร
 เปนเสมือนภาพวาดชิ�นเอกที่คุณเทานั้นไดครอบครอง
 3 หองนอน 122 , 186.9 ตร.ม.
 จ�ดสูงสุดของชีว�ต เหนือระดับ ที่ถูกออกแบบอยางหรูหรา โออาทุกมุมมอง
                                               เพ�่อรองรับการใชชีว�ตที่เหนือคำบรรยาย ที่นี่… จึงไมมีคำวา “เปนไปไมได”
 สำหรับคุณ

สิ�งอำนวยความสะดวก 
ชั้น 1 - พ�้นที่โถงรับรอง
 - พ�้นที่โถงตอนรับ
 - โคเว�รคกิ�งสเปส
 - พ�้นที่อานหนังสือ
 - หองอเนกประสงค
 - หองประชุม
 - หองซักผา
 - พ�้นที่สวน
 - ลูว�่งในสวน
 - สนามเด็กเลน
ชั้น 6 - สระวายน้ำ  และสระวายน้ำสำหรับเด็ก
 - หองออกกำลังกาย พรอมอุปกรณ
 - หองเซาวนา
 - พ�้นที่สันทนาการสำหรับเด็ก
ชั้น 31 - สกายแคมปเลานจ (พรอมพ�้นที่เตร�ยมอาหาร)
ระบบรักษาความปลอดภัย - Digital Door Lock
 - Key Card Access
 - ระบบรักษาความปลอดภัย 24 ชั่วโมง
Smart Living Smart Home Intelligence System

PROJECT INFORMATION

Name Whizdom Inspire Sukhumvit

Total area 5-3-75 rais

Project Type Storeys

Units 554 residential units, 2 retail units

Parking 385 vehicles (69% including double park)

Room Type 1 Bedroom 31.6 - 33.6 sqm.

 Indulge in city life with a larger living space

 provided along with increasing bedroom and

 living room area, plus separate kitchen area,

 answering to various requirements and lifestyles.

 2 Bedroom 46.5 - 64.9 sqm.

 Sharing your life with an important person

 requires the warmth and love in every detail

 while maintaining privacy.

 Duplex 95.3 , 98.2 sqm.

 Spectacular greets you at first step in, with

 extra-large living room area and bedroom space.

 Picture perfect views of the Bangkok skyline

 is your own masterpiece.

 3 Bedroom 122 , 186.9 sqm.

 the pinnacle of life that is designed with luxury

 and elegance in every dimension, serving to

 the supreme lifestyle. There is no “impossible”

 in your dictionary.

Facilities 

Ground Floor - Lobby Area (Amphitheatre)

 - Reception Hall

 - Co-Working Area

 - Private Learning Center

 - Multi-Purpose Room

 - Meeting Room

 - Laundry Room

 - Garden

 - Jogging Track

 - Playground

6th Floor - Swimming Pool & Kid Pool

 - Fitness

 - Sauna

 - Kids Room

31st Floor - Skycamp Lounge (with Pantry Bar)

Security - Digital door locks

 - Key Card Access

 - 24-hours security

Smart Living Smart Home Intelligence System

หมายเหตุ : รายละเอียดอาจมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา Remark : Details may be modified as appropriate without prior notice.





























43rd FLOOR PLAN (PENTHOUSE & DUPLEX) 

1. MAILBOX

2. GARBAGE ROOM

3. ELECTRICITY ROOM
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44th FLOOR PLAN (PENTHOUSE & DUPLEX) 
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45th FLOOR PLAN {PENTHOUSE & DUPLEX) 

1. MAILBOX 

2. GARBAGE ROOM 

3. ELECTRICITY ROOM 
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46th FLOOR PLAN (PENTHOUSE & DUPLEX) 
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Whizdom Inspire Condominium: The Project Owner: Whizdom Society Development Corporation Ltd. Registered Capital fully paid up: 100,000,000.- Baht. Register address:  695 Sukhumvit 50,
Prakanong, Klongtoey, Bangkok. The Chief Executive O�cer: Mr. Visit Malaisirirat. Whizdom Inspire Condominium 46 floors, 1 building, approximately 554 units. The Land Title Deed No. 16633,
183417, 253110, 253114, 253185, Land Approximate 5-3-75 Rais. The Project located at Sukhumvit, Bangchak, Prakanong, Bangkok. Construction Start April Y2017 Expected Completion December Y2019.
The Project will be registered as the condominium after the construction is completed. The unit owners must pay common property expenses at the rate as stipulated by the Project owner or in
accordance with the Regulation of The Condominium Juristic Person. Presently Mortgage with The Project has been mortgaged with Kasikornbank Public Company Limited and TISCO Bank
Public Company Limited. For more information, please contact Whizdom Inspire Tel: 1265

www.whizdom.co.th
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