
HAPPINESS IS JUST A STEP AWAY.



บ้านสวยหรือทําเลดี ไม่จําเป็นต้องเลือก 
เพราะท่ีน่ีมีให้ครบสมบูรณ์แบบท้ังดีไซน์ที่ โดดเด่น
และทําเลใจกลางเมืองที่ใครก็อยากเป็นเจ้าของ 
เช่ือมต่อกับแหล่งรวมไลฟ์สไตล์และสังคมคุณภาพ 
มีศักยภาพสําหรับการใช้ชีวิตที่สะดวกสบาย 
ซัพพอร์ตทุกมิติของการใช้ชีวิต ไม่ว่าจะเป็น
การทํางานหรือไลฟ์สไตล์ส่วนตัว 

HAPPINESS IS JUST A STEP AWAY.



แนวคิดโครงการ

SPECTACULAR
DESIGN  IN
PRIME  LOCATION
บ้านที่คุณจะภาคภูมิใจและมีความสุขไปตลอดชีวิต 
Luka ไม่ใช่แค่บ้าน แต่คือความสําเร็จ ความภาคภูมิใจ และความสุข เพราะเราเลือกแต่สิ่งท่ีดีทีสุด
ในราคาที่ดี ท่ีสุดให้กับคุณ ไม่ว่าจะเป็นทําเลใจกลางเมืองท่ีโดดเด่นที่ สุด เดินทางสะดวกสบาย 
ใกล้แหล่งไลฟ์สไตล์ ด่ังโอเอซิสท่ีหาได้ยาก การออกแบบที่ลงตัวท่ีสุด สําหรับคนรุ่นใหม่
เน้นความมีเอกลักษณ์ ทันสมัย และการเชื่อมต่อทางสังคม ให้ความสําคัญกับความโปร่งโล่ง
อยู่สบาย มีพ้ืนท่ีส่วนรวมกว้างขวาง เพ่ือให้สมาชิกในครอบครัวหรือเพ่ือนฝูงมาใช้เวลาร่วมกัน
อย่างมีความสุข



ผนังกระจกสูงจากพ้ืนจรดเพดานเปิดรับแสงธรรมชาติอย่างเต็มที่ ทําให้ห้องนั่งเล่น Double Volume ขนาด 80 ตารางเมตร
ดูกว้างขวาง หรูหรา เป็นพิเศษ และด้วยการออกแบบที่เชื่อมต่อกับพ้ืนท่ีรับประทานอาหารและห้องครัวอย่างไร้รอยต่อ จึงทําให้ พ้ืนท่ีน้ี
กลายเป็นส่วนกลางที่สมบูรณ์แบบ ใช้ประโยชน์ได้หลากหลายฟังก์ชั่น ไม่ว่าจะเป็นการต้อนรับแขก ทํากิจกรรมในครอบครัว
หรือแฮงเอาท์กับเพ่ือนฝูง ก็สะดวกสบาย 

DIVINE LIVING 
CONVERSATIONS



Master Bedroom พร้อม Walk-In Closet และห้องนํ้าในตัว 
โอเอซิสที่สมบูรณ์แบบในบ้านให้คุณได้พักผ่อนและเติมความสดชื่น  
ได้รับการออกแบบเพ่ือความสะดวกสบายและผ่อนคลาย เต็มไปด้วย
ความโปร่งสบายและอากาศถ่ายเท ทุกรายละเอียดการตกแต่ง
ให้สัมผัสแห่งความหรูหรา โทนสีที่ ใช้ ให้ความรู้สึกสงบ อบอุ่น 
เพ่ือซัพพอร์ทการนอนหลับพักผ่อนได้อย่างเต็มอิ่ม 

SPACE  OF
EMBRACE



บ้านเป็นภาพสะท้อนรสนิยมของผู้อยู่อาศัยที่ 
Luka Residence Ekamai สร้างสรรค์ขึ้นด้วยความใส่ใจ
เพ่ือให้คุณมีความสุขกับชีวิตที่สมบูรณ์แบบอย่างไร้ที่ ติ 
ทุกรายละเอียดของบ้านล้วนบ่งบอก รสนิยมเหนือระดับ
สะท้อนชีวิตสมบูรณ์แบบ  และความเป็นตัวตน ที่แตกต่าง
ให้คุณภูมิใจและรักในบ้านของตัวเองทุกตารางนิ้ว   

SOPHISTICATE
LIVING



ช่ือโครงการ : ลูก้า เรสซิเดนซ์ เอกมัย
ท่ีตั้งโครงการ : เอกมัย - พระราม 9
ประเภท : ทาวน์โฮม 4.5 ชั้น
จํานวน : 6 หลัง
แบบบ้าน : 2 แบบ
  หลังมุม 31 ตารางวา
  หลังกลาง 26 ตารางวา
ฟังก์ช่ัน : 3 ห้องนอน
  5 ห้องนํ้า
  ที่จอดรถ 3 คัน
  ลิฟต์ส่วนตัว
  ห้องอเนกประสงค์
พ้ืนที่ ใช้สอย : 310 ตารางเมตร

A PERFECT 
    SPACE

ข้อมูลโครงการ



OUR
FUNCTIONS

ข้อมูลโครงการ

3 ห้องนอน 5 ห้องน้ํา ลิฟต์ส่วนตัว

ห้องอเนก
ประสงค์ ท่ีจอดรถ 3 คัน ระบบความ

ปลอดภัย 24  ชม.



OUR LOCATION
พบกับประสบการณ์ที่อยู่อาศัยเหนือชั้น Luka Residence Ekamai ทาวน์โฮมบนโลเคชั่นที่ดีที่ สุดแห่งหนึ่งของคนเมือง เดินทางสะดวก 
ไม่เสียเวลาชีวิต ด้วยการคมนาคมที่สะดวกสบายรายล้อมด้วยแหล่งธุรกิจและคอมมูนิ ต้ีใจกลางกรุงเทพ ไม่ว่าจะเป็นนัดประชุม 
หรือนัดแฮงเอาท์กับเพ่ือนก็ไม่ต้องกังวลเรื่องการเดินทาง เพราะแค่ก้าวออกจากบ้านไม่กี่นาทีก็ถึงจุดนัดหมาย 

การเดินทาง
MRT ประดิษฐ์มนูธรรม : 0.8 กม.
ทางด่วน พระราม 9 : 1.0 กม.
Airport Link รามคําแหง : 1.1 กม.
BTS เอกมัย : 3.7 กม.
สนามบิน สุวรรณภูมิ : 20.4 กม.
สนามบิน ดอนเมือง : 27.9 กม.

ห้างสรรพสินค้า
Donki Mall ทองหล่อ : 2.5 กม.
J Avenue ทองหล่อ : 2.9 กม.
Gateway เอกมัย : 5.2 กม.
The Em District : 4.5 กม.
The Nine พระราม 9 : 4.0 กม.
Central พระราม 9 : 4.8 กม.

สถาบันการศึกษา
Shrewsbury Bangkok Campus : 3.2 กม.
Ekamai International School : 3.3 กม.
The American School of Bangkok : 3.7 กม.
ABAC - Huamark : 3.8 กม.
Bangkok Prep Campus  : 4.1 กม.
Chulalongkorn University : 10.5 กม.

สถานพยาบาล
รพ. กรุงเทพ : 1.8 กม.
รพ. ปิยะเวท : 2.8 กม.
รพ. สมิติเวช : 3.5 กม.
รพ. พระราม 9 : 3.9 กม.
รพ. บํารุงราษฎร์ฯ : 6.1 กม.
รพ. เมดพาร์ค : 9.5 กม.
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ชื่อโครงการ : ลูก้า เรสซิเดนซ์ เอกมัย
ที่ ต้ังโครงการ : เอกมัย - พระราม 9
ประเภท : ทาวน์โฮม 4.5 ชั้น
จํานวน : 6 หลัง
แบบบ้าน : 2 แบบ
  หลังมุม 31 ตารางวา
  หลังกลาง 26 ตารางวา
ฟังก์ชั่น : 3 ห้องนอน
  5 ห้องนํ้า
  ที่จอดรถ 3 คัน
  ลิฟต์ส่วนตัว
  ห้องอเนกประสงค์
พ้ืนที่ ใช้สอย : 310 ตารางเมตร

MASTER PLAN

ข้อมูลโครงการ



GALLERY



LUKA RESIDENCE EKAMAI



MASTER
BEDROOM



LIVING AREA
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