
สัมผัสชีวิตในรูปแบบใหม ที่เต็มเปยมดวยพลังแหงชีวิตชีวาอยางแทจริง





โอลิมปุส ซิตี้ การเดน สัมผัสความมีชีวิตชีวาอยางแทจริงกับวิถีชีวิตในรูปแบบใหมใจกลางเมือง 
คอนโดมิเนี่ยมกลางสวนสวยแหงแรกและแหงเดียวในเมืองพัทยา โอลิมปุส 

ดินแดนแหงความสุขและความสะดวกสบายที่นี่เราเสิรฟทุกสิ่งสรรคที่คุณตองการถึงหนาประตูหองคุณ

ผอนคลายในทุกอิริยาบถ





โอลิมปุส ซิตี้ การเดน ที่นี่เรามอบทุกความหมายของคำวา “บาน” มาใหคุณ โอลิมปุส ซิตี้ การเดน  
เราสรางขึ้นโดยเลือกรูปแบบของงานสถาปตยกรรมที่โดดเดนและ ดีที่สุด 

จากทุกมหานครในแถบเมดิเตอรเรเนียน มารวมไวดวยกันอยางงดงาม และ ลงตัวที่สุด 
ไมวาจะเปนรานอาหารหลากสไตล และรานกาแฟสดหอมกรุนชวนดื่มที่เรียงรายอยูบนถนนคนเดิน 

คุณจะไดเพลิดเพลินกับการเดินเลนชมบรรยากาศยามเย็นในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบนถนนสายนี้  
ซึ่งมีทั้งความสงางามและเรียบงาย มารวมอยูดวยกันอยางกลมกลืน

สัมผัสความมีชีวิตชีวาไดทุกวัน





ความโดดเดนจากลักษณะภายนอกของตัวอาคารสูง 8 ชั้น 
สะทอนใหเห็นถึงความเปนเมดิเตอรเรเนียนอยางแทจริง จากการออกแบบที่เนนความคลาสสิค  

เรียบงาย ดูดีสะอาดตา จนคุณรูสึกไดถึงกลิ่นอายของความเปนเมดิเตอรเรเนียน 
ทั้งนี้จากความงดงามของสวนดอกไมหลากสีสันนานาพันธุ  ที่สงกลิ่นหอมกระจัดกระจายไปทั่วบริเวณ 

รวมถึงรานจำหนายสินคานานาชนิด  รานอาหารหลากสไตล รานแกเฟสดที่หอมกรุน  
ที่ตั้งเรียงรายอยูบนถนนคนเดินซึ่งกวางขวาง ปลอดโปรง 

ขนานไปกับสายธารอันเย็นฉ่ำจากน้ำพุสองขางทาง

สัมผัสชีวิตในรูปแบบใหม ที่เต็มเปยมไปดวยพลังแหงชีวิตชีวา อยางแทจริง



โอลิมปุส ซิตี้ การเดน  ศูนยรวมความครบครันของคนรักสุขภาพ 
คุณจะไดออกกำลังกายบนฟตเนสลอยฟาซึ่งมีใหเลือกถึง 6 แหง หรือจะสนุกสนานแบบชิล ๆ 

บนดาดฟาดวยแบดมินตัน  หลังจากนั้นก็ไปผอนคลายกลามเนื้อในอางจากุซซี่ 
และอลังการไปกับสระวายน้ำขนาดใหญ แถมพวงใหอีก 3 สระยอยใหคุณไดสนุกสนานกับสายน้ำ  
เต็มอิ่มกับการออกกำลังกายและสุขใจกับการพักผอน  สุขภาพ รางกายแข็งแรง จิตใจแจมใส

สัมผัสชีวิตในรูปแบบใหม  หรูหรา มีสไตล





แผนผังโครงการ อาคารชุด โอลิมปุส ซิติ้ การเดน

สัมผัสชีวิตในรูปแบบใหม  หรูหรา มีสไตล





โอลิมปุส ซิตี้ การเดน  ถูกสรางสรรคขึ้นบนเนื้อที่เกือบ 8 ไร ประกอบดวย 6 อาคาร ลอมรอบดวยสระวายน้ำนอยใหญ 
สวนหยอมหลากสไตล  น้ำพุ  และทางเดินที่สะดวกสบาย ที่เชื่อมตอถึงกันไดทุกอาคาร คุณจึงไปถึงทุกที่หมายภายใน
โครงการเพียงชั่วอึดใจเดียว 



OLYMPUS CITY GARDEN
BARCELONA BUILDING





โอลิมปุส ซิตี้ การเดน  ศูนยรวมความครบครันของคนรักสุขภาพ 
คุณจะไดออกกำลังกายบนฟตเนสลอยฟาซึ่งมีใหเลือกถึง 6 แหง หรือจะไดรฟกอลฟแบบชิลๆบนดาดฟา 

สนุกสนานเรียกเหงื่อดวยแบดมินตัน หลังจากนั้นก็ไปผอนคลายกลามเนื้อในอางจากุซซี่ และ 
อลังการไปกับสระวายน้ำขนาดใหญแถมพวงอีก 3 สระยอย ในบรรยากาศสวนตัว 

ทำใหคุณไดสนุกสนานกับสายน้ำอยางเต็มอิ่ม พรอมทางวิ่งออกกำลังกายยามเชาที่แสนจะรื่นรมย

เสริมสุขภาพ รางกายและจิตใจ ใหปราดเปรียว



OLYMPUS CITY GARDEN
APOLLO BUILDING



โอลิมปุส ซิตี้ การเดน เราสรางขึ้นโดยเลือกรูปแบบของงานสถาปตยกรรมที่โดดเดน 
และดีที่สุดจากทุกมหานครในแถบเมดิเตอเรเนียน มารวมไวดวยกันอยางงดงามและลงตัวที่สุด 

ไมวาจะเปนรานอาหารหลากสไตลและรานกาแฟสด หอมกรุน ชวนดื่ม เรียงรายอยูบนถนนคนเดิน 
คุณจะไดเพลิดเพลินกับการเดินเลนชมวิวทิวทัศนยามเย็นในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบนถนนสายนี้  

ซึ่งมีทั้งความสงางามและเรียบงายมารวามเขาดวยกันอยางกลมกลืน

อลังการไปกับสถาปตยกรรมที่โดดเดน





ดวยพื้นที่คาขายขนาดกวา 700 ตารางเมตร 
ทำใหชีวิตคุณงายขึ้นมีความสุขกับการเลือกรับประทานอาหารนานาชนิด ดื่มสังสรรคกับเพื่อนฝูง 

รานคามากมายใหเลือกซื้อเลือกหาอยางจ�ใจ  หรือนั่งชิลๆ จิบกาแฟ ชิมของหวาน 
ชมบรรยากาศยามเย็นของตัวเมือง

สิ่งอำนวยความสะดวกตางๆ ครบครัน



ตึก ฟรอเรนซ



โอลิมปุส ซิตี้ การเดน ศูนยรวมความครบครันของคนรักสุขภาพ คุณจะไดออกกำลังกายบนฟตเนสลอยฟา ซึ่งมีใหเลือกถึง 4 แหง 

หรือจะไดรฟกอลฟ โชววงสวิงบนดาดฟา และสนุกสนานเรียกเหงื่อดวยแบดมินตัน หลังจากนั้นก็ไปผอนคลายในอางจากุซซี่ และอลังการ

ไปกับสระวายน้ำขนาดใหญ แถมพวงใหอีก 3 สระยอยในบรรยากาศสวนตัวและใหคุณสนุกสนานกับสายน้ำอยางเต็มอิ่ม พรอมทั้งทาง

วิ่งออกกำลังกายยามเชาที่แสนจะรื่นรมย 

ตึก อพอลโล



ตึก อีเดน



คุณจะไดสัมผัสกับบรรยากาศแหงการพักผอนที่แทจริง ทามกลางความรมรื่นเขียวขจีในสวนสวย พรอมกับความชุมชื่น ของสายธารและละออง 

น้ำพุอันเย็นฉ่ำ รวมเปนความงดงามอลังการที่สมบูรณแบบ สัมผัสความสงบและรมรื่น ที่เราสรางไดในใจกลางเมือง 

ตึก บารเซโลนา



สอลดเ กึต



โอลิมปุส ซิตี้ การเดน เราสรางขึ้นโดยเลือกรูปแบบของงานสถาปตยกรรมที่โดดเดนและดีที่สุดจากทุกมหานครในแถบเมดิเตอรเรเนียน 

มารวมไวดวยกันอยางงดงามและลงตัวที่สุด ไมวาจะเปนรานอาหารหลากสไตล และรานกาแฟสด หอมกรุน ชวนดื่ม  เรียงรายอยูบนถนนคนเดิน 

คุณจะไดเพลิดเพลินกับการเดินเลนชมทิวทัศนยามเย็นในบรรยากาศสุดแสนโรแมนติกบนถนนสายนี้ซึ ่งมีทั ้งความสงางามและเรียบงาย

มารวมเขาดวยกันอยางกลมกลืน 

ตึก คอสซิการ



พบกับการออกแบบที่ชาญฉลาด และดีไซนอันเฉียบคม  โดย โกลบอล ท็อป กรุป 

หองเชื่อมตอแบบ 1 หองนอน หองเชื่อมตอแบบ 2 หองนอน หองชุดแบบ 1 หองนอน







 สระวายน้ำ 4 แหง
 จากุซซี่
 หองซาวนา
 หองอบไอน้ำ
 หองโยคะ
 หองออกกำลังกายลอยฟา
 ทางเดินเพื่อสุขภาพ
 สนามเด็กเลน
 สวนหยอม
 ลานจอดรถ

ระบบความปลอดภัย
 ระบบรักษาความปลอดภัยคลอด 24 ชั่วโมง
 ระบบเขาออกดวยคียการด
 กลองวงจรปด
 สัญญานเตือนไฟไหม
 เครื่องจับควัน
 ระบบน้ำดับเพลิงจากฝาเพดาน

สิ่งอำนวยความสะดวก

สัมผัสชีวิตในรูปแบบใหม ที่เต็มเปยมดวยพลังแหงชีวิตชีวาอยางแทจริง





สงางาม สะดวกสบาย ใชชีวิตอยางมีสไตล

พบวิถีชีวิตในรูปแบบใหม ไดที่นี โอลิมปุส ซิตี การเดน วิมานกลางสวนสวรรค

ภาพที่ปรากฏทั้งหมดบนโฆษณานี้ ทั้งหมดเปนภาพจำลองรวมถึงแผนที่ แปลนหองและบรรยากาศจำลอง รวมถึงขนาดที่จำลองยังไมไดคำนวณตามอัตราสวนที่แทจร�ง ภาพเหลานี้มีวัตถุประสงคเพื่อแสดงเปนตัวอยางเทานั้นรายละเอียดตางๆ ที่ปรากฏอาจมีการเปลี่ยนแปลงเพื่อความเหมาะสม  ทั้งนี้บร�ษัทขอสงวน สิทธ�์โดยไมตอง แจงใหทราบลวงหนา

บริ ัท โกบอล ท็อป กรุป จำกัด สำนักงานใหญ

สถานที่ตั้งเลขที่ 333 4  หมูที่ 2 ถนนทัพพระยา ซอย 0 ตำบลหนองปรือ 

อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20 0

เบอรโทรศัพท     2 1   

แฟกช      2 1

เบอรโทรสายดวน     1 1  

อีเมล     

    WWW.OLYMPUSPATTAYA.COM

บริษัทไดรับการจดทะเบียนถูกตองตามก หมาย 

ทะเบียนเลขที่ 2 1 1

ท2 6 7 หมูที่ 0 ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี 20 0

สัมผัสชีวิตในรูปแบบใหม ที่เต็มเปยมดวยพลังแหงชีวิตชีวิตชีวาอยางแทจริง


