
No Project ช่ือโครงการ แปลง ช่ือแบบบา้น รายละเอียดแปลง ราคา โปรโมชัน่ ราคาเร่ิมโครงการ

1 GD-PP กรานาดา ป่ินเกล้า-เพชรเกษม 26 G.CHARLES คฤหาสน์รุ่นใหม่ 706 ตร.ม. 5 นอน 6 น ้า 5 จอดรถ  บนทีด่นิกวา่ครึง่ไร่70,000,000 ส่วนลด 5 ลา้น* + ฟรทีุกค่าใชจ่้ายวนัโอน 60 - 100 ลา้น*

2 GBB-RP แกรนด ์บางกอก บเูลอวารด์ ราชพฤกษ์-ป่ินเกล้า 23 SWABIA คฤหาสน์โครงการใหม ่447 ตร.ม. 4 นอน 5 น ้า 3 จอดรถ  เฟสใกลส้วนและสโมสร34500000 ส่วนลด 3 ลา้น* และรบัสทิธพิเิศษเพิม่ 30 - 60 ลา้น

3 GBB-RK แกรนด ์บางกอก บเูลอวารด์ รามอินทรา-เกษตรนวมินทร์ B9 Duomo De florenceคฤหาสน์หร ูBest Seller Series 591 ตร.ม. 5 นอน 6 น ้า 5 

จอดรถ  แปลงมมุ ทีด่นิใหญ ่174.2 ตร.วา.
58,500,000

CASH back 3,000,0000 บาท + ฟรคี่าโอน + ฟรคี่าจดจ านอง + ฟรคี่า
ส่วนกลาง 2 ปี

40 - 60 ลา้น

4 GT-KN เดอะ เจนทริ เกษตร-นวมินทร์ เปิดวลิลา่หรโูซนใหม่ บา้นรุ่น "The Limited Series" 27,900,000 ส่วนลด 2,000,000 + แอรท์ุกนอน 25-45

5 GT-PK2 เดอะ เจนทริ พฒันาการ 2 วลิลา่หรโูครงการใหม่ พรอ้มลฟิต์และสระวา่ยน ้า แปลงมุม ถนนเมน หน้าคลบัเฮา้ส ์62,900,000 Caskback 2,000,000 บาท* 45 - 80 ลา้น

6 BBS-PR5 บางกอก บเูลอวารด์ ซิกเนเจอร ์พระราม 5 9 Ostrobothnia คฤหาสน์หรู ูหลงัใหญ่ บนทีด่นิ 100 วา* โซนใกลส้วน 38,190,000 Caskback 7,000,000 บาท* + ฟรคี่าใชจ่้ายวนัโอน* เริม่ 30-69 ลา้น*

7 BBS-J บางกอก บเูลอวารด์ ซิกเนเจอร ์แจ้งวฒันะ 62 Bled คฤหาสน์หร ูทีด่นิครึง่ไร ่แปลงมุมตดิสวน โซนส่วนตวั 49,900,000 ส่วนลด 4 ลา้น* + ฟรทีุกค่าใชจ่้ายวนัโอน 19-55 ลา้น

8 BBS-P บางกอก บเูลอวารด์ ซิกเนเจอร ์ประชาช่ืน 10 KRUMLOV บา้นแปลงมุมส่วนตวั โซนคลบัเฮา้ส์ 28,790,000 ส่วนลด 5,000,000 บาท ค่าใชจ่้าย 3 รายการ 15-25 ลา้น

9 BB-DJ บางกอก บเูลอวารด์ ดอนเมือง-แจ้งวฒันะ 4 CAPTIVATE บา้นหร ูแต่งครบพรอ้มอยู่ แปลงมุมตดิทีด่นิใหญ่ 150 วา พรอ้ม pavilion 42,990,000 ส่วนลด 5 ลา้น + ฟรทีุกค่าใชจ่้าย เริม่ 30-45 ลา้น

10 BB-BS บางกอก บูเูลอวารด์ บางนา-ศรีนครินทร์ 153 CLOUD บา้นแปลงมุม โซนใหม่ ทีด่นิใหญ่ ใกลส้วนส่วนกลาง 17,990,000
ฟรคี่าโอนกรรมสทิธิ ์(52,487.50 บาท), ฟรคี่าส่วนกลาง 2 ปี (107,078.40
 บาท)

10-18 ลา้น

11 BB-JR บางกอก บเูลอวารด์ แจ้งวฒันะ-ราชพฤกษ์ 19 CAPTIVATE แบบบา้นขายด ีแปลงมุมุ โซนใหม่หน้าสวน 22,550,000 Cash back 3,500,0000 บาท + ฟรทีุกค่าใชจ่้ายวนัโอน 9.99 - 20 ลา้น

12 BB-PR5 บางกอก บเูลอวารด์ พระราม 5 33 MALAREN บา้นหร ูแปลงมุม โซนใหม่ ท าเลส่วนตวั 12,090,000
Caskback 1,000,000 บาท* + ฟรคี่าใชจ่้ายวนัโอน + แอรท์ัง้หลงั + ม่าน
ทัง้หลงั

เริม่ 9.99-35 ลา้น*

13 BB-RT บางกอก บเูลอวารด์ รามอินทรา 109 50 Shade               บา้นหร ูลา-ไน ซรียี์ แปลงหน้าสวน ท าเลดทีีสุ่ด* 14,990,000
ราคาพเิศษ 14,990,000 จาก 17,200,000 ฟรคี่าโอนกรรมสทิธิ ์ฟรคี่า
ส่วนกลาง 2 ปี

10 - 23 ลา้น

14 BB-RW บางกอก บเูลอวารด์ รามค าแหง-วงแหวน B10 CAPTIVATE บา้นหร ูลา-ไน ซรียี์ 370 ตร.ม. แปลงมุมโซนใกลส้วน 22,990,000
ส่วนลด 1,000,000 บาท  ฟร!ี แอรท์ุกหอ้งนอน และทุกค่าใช่จ่าย ณ วนั
โอน*

13 - 25 ลา้น

15 BB-SP2 บางกอก บเูลอวารด์ สาทร-ป่ินเกล้า 2 16 Varen บา้นพรอ้มอยู่ โซนส่วนตวั แปลงมุม ใกลส้โมสร 15990000 ฟรแีอร*์ ฟรเีฟอร*์ ฟรมี่าน* พรอ้มส่วนลอสงูสุด 2,000,000 บาท* 12-25 ลา้น

16 BB-TR บางกอก บเูลอวารด์ ติวานนท์-รงัสิต 32 Jardin บา้นพรอ้มอยู่แปลงมุม ใกลส้โมสร 12,990,000 รบัส่่วนลด 800,000 บาท เหลอื 12,190,000 8.99-15 ลา้น

17 BB-WG บางกอก บเูลอวารด์ เวสตเ์กต 94 Marseille  บา้นหร ู"แปลงมุม ทีด่นิใหญ่" 5 นอน 5 น ้า 3 จอดรถ 15,790,000

รบัส่วนลดรวมกวา่ 3,000,000 บาท*
- ส่วนลด 2,500,000 บาท
- ฟร ีแอรท์ัง้หลงั
- ฟร ีค่าใชจ่้ายวนัโอน 3 รายการ

8.99-20 ลา้น

18 BB-SRT2 บางกอก บเูลอวารด์ รามอินทรา - เสรีไทย 2 45 Vinteren บา้นหร ูLuxury Nordic แปลงมุม ทีด่นิใหญ่ "แปลงสุดทา้ย ปิดโครงการ"18,990,000 ส่วนลด 1,000,000 บาท ฟรแีอรท์ัง้หลงั ฟรทีุกค่าใช่จ่ายและค่าส่วนกลาง 12.9 - 18 ลา้น

19 BB-BN บางกอก บเูลอวารด์ บางนา กม.5 33 CLAM บา้นหรโูซนใหม่ ทีด่นิใหญ่พเิศษ 16,090,000 ฟรคี่าส่วนกลาง 2 ปี ,ฟรคี่าโอนกรรมสทิธิ ์ 15-25 ลา้น

20 BB-VP บางกอก บเูลอวารด์ วิภาวดี-พหลฯ 138 CHARISMA บา้นหรู ูรุน่ขายด ีแปลงมมุ 5 นอน 5 น ้า 4 จอด 22,390,000 สว่นลด 2,000,000 บาท   แอร ์3 หอ้งนอน(ชัน้บน) 109,583 บาท 9.99-20 ลา้น

21 CHA - AM บเูลอวารด์ ทศัคานี ชะอ า-หวัหิน
8B05 NEW SIENA

บา้นพกัตากอากาศ ตกแต่งครบ พรอ้มเขา้อยู ่พรอ้ม DOUBLE VOLUME LIVING SPACE
9,990,000 ส่วนลด 1,800,000 บาท ฟร ีแอรท์ัง้หลงั ค่าใชจ่้าย 3 รายการ

เริม่ 8.99 ลา้น

22 PAVE-BC เพฟ บา้นโพธ์ิ-ฉะเชิงเทรา H04 MARSTON บา้นเดีย่ว 5 นอน ทีด่นิใหญ่ แปลงมุมส่วนตวั หน้าบา้นไม่ตดิใคร 8,950,000 ส่วนลด 2,000,000 บาท , ฟรจีอง , ฟรคี่าใชจ่้าย 3 รายการ เริม่ 7.99 ลา้น

23 PAVE-BN เพฟ บางนา Z01 BETA บา้นเดีย่ว หลงัใหญ่ แปลงมุมส่วนตวั ทีด่นิใหญ่ 7,290,000 รบัเงนิคนื 500,000* เริม่ 4.69-9 ลา้น

24 PAVE-MC เพฟ มอเตอรเ์วย-์ฉะเชิงเทรา D06 HOVE บา้นเดีย่วแปลงมุม โซนสวน+คลบัเฮา้ส ์ 3,890,000 ส่วนลด 500,0000 บาท ฟรจีอง , ฟรคี่าใชจ่้าย 3 รายการ , ฟรแีอรท์ุกนอน เริม่ 2.39 - 6 ลา้น

เงือ่นไขและรายละเอยีดโปรโมชัน่แคมเปญ"อยู่แบบใหม่ แบบสบั"ส าหรบัลกูคา้ทีจ่องบา้น ทาวน์โฮม คอนโด ภายในวนัที ่8 ก.พ. 2566 ถงึ 31 ม.ีค. 2566 และโอนกรรมสทิธิภ์ายในวนัที ่15 เม.ย. 2566 โดยโปรโมชัน่ดงักลา่วจะไดร้บั ภายใน 45 วนั หลงัวนัโอนกรรมสทิธิ ์ทัง้นี้มลูค่าโปรโมชัน่จะแตกต่างกนัไปในแต่ละโครงการ รา
ยละเอยีดโปรโมชัน่อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไม่ต้องแจง้ใหท้ราบลว่งหน้า และเป็นไปตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด (ภาพ และโปรโมชัน่ทุกชิน้เป็นเพยีงสือ่ประกอบการโฆษณาเท่านัน้) สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่www.scasset.com หรอืโทร. 1749



25 PAVE-PS4 เพฟ เพชรเกษม-สาย4 L04 TRILLION บา้นเดีย่ว 5 นอน โซนลอ้มสวน ราคาพเิศษ 7,990,000 เงนิคนื 300,000 บาท* 5-9 ลา้น*

26 PAVE-RV เพฟ รงัสิต-วิภาวดี H08 IRIS บา้นเดีย่ว ถนนเมน ใกลค้ลบัเฮา้ส์ 6,490,000 ส่วนลด 200,000 บาท* ฟร!ี ค่าใชจ่้าย 3 รายการ 5.99 - 10 ลา้น

27 VC-BN วีคอมพาวด ์บางนา V03 LOFT ทาวน์โฮม พรอ้มอยู่ 4 นอน 3 น ้า 2 จอด 2,790,000 รบัเงนิคนืสงูสุด 300,000* เริม่ 2.79 - 5 ลา้น

34 CREATOR ทาวน์โฮม พรอ้มอยู ่2 หอ้งนอนใหญ่ 3,690,000 รบั Cash back มลูค่าสงูสุด 200,000 บาท* หรอื ตกแต่งทัง้หลงั*

26 EMINENCE บา้นใหม ่พรอ้มเขา้อยู ่4 หอ้งนอน 6,590,000 รบั Cash back มลูค่าสงูสุด 400,000 บาท* หรอื ตกแต่งทัง้หลงั*

29 VC-RV วี คอมพาวด ์รงัสิต-วิภาวดี B05 CURVE บา้นแฝด โซนใกลค้ลบัเฮา้ส+์สวนส่วนกลาง 4,790,000 เปิดโครงการใหม่ ราคาพเิศษ 2.99-6 ลา้น

30 VC-TR วี คอมพาวด ์ติวานนท์ รงัสืต AI003 LOFT ทาวน์โฮม 3 นอน โซนส่วนตวั 2,990,000 ส่วนลด 200,000 บาท 2.39 - 3 ลา้น

31 VNF-J เวนิว โฟลว ์แจ้งวฒันะ Z07 PREHNITE บา้นเดีย่วแปลงมุม โซนสวน ทีด่นิใหญ่ 7,890,000 ส่วนลด 500,000 บาท ฟร ีค่าใชจ่้าย 3 รายการ 7.49 - 10 ลา้น

32 VNF-PR5 เวนิวโฟลว ์พระราม 5 10 CREEK บา้นเดีย่วพรอ้มอยู่ 4 นอน แปลงมุม 10,990,000 ราคาพเิศษ 10.99 ลา้น จากปกต ิ15.89 ลา้น ฟรทีุกคชจ. 3 รายการ 10.99 ลา้น

33 VNF-TR เวนิว โฟลว ์ติวานนท์ รงัสิต 171 BIRCH บา้นแปลงมาตรฐาน 3 นอน 3 น ้า พรอ้ม 2 ครวัไทย 5,490,000 ส่วนลด 200,000 บาท 4.99 - 9 ลา้น

34 VNID-MPR9 เวนิว ไอดี มอเตอรเ์วย ์- พระราม 9 70 joyous บา้นเดีย่ว 5 นอน โซนสวน ถนนเมน 17 เมตร 14,900,000 รบัเงนิคนื 1,000,000 บาท 10 - 18 ลา้น

35 VNID-PR เวนิว ไอดี พหลโยธิน - รงัสิต 77 JOVIAL บา้นเดีย่ว 4 นอน ตดิคลบัเฮา้ส์ 8,590,000 รบัเงนิคนื 600,000 บาท+ส่วนลด 300,000 บาท + ฟรทีุกค่าใชจ่้าย เริ่ิม่ 6.89-10 ลา้น

36 VNID-PR5 เวนิว ไอดี พระราม 5 ENJOY บา้นพรอ้มอยู่ ใกลค้ลบัเฮา้ส ์ราคาพเิศษ 7,590,000 รบัเงนิคนื 600,000 บาท 7-10 ลา้น

37 VNID-PY เวนิว ไอดี ป่ินเกล้า-ศาลายา F10 KAWAZU บา้นเดีย่ว 5 นอน แปลงมุม โซนส่วนตวั ทีด่นิใหญ่ 70 ตร.วา 9,590,000 รบัเงนิคนื 500,000 บาท  6-10 ลา้น

38 VNID-WG เวนิว ไอดี เวสตเ์กต 79 FREEDOM
บา้นเดี่ี่ยว 4 นอน 1 หอ้งเอนกประสงค ์4 น ้า 2 จอด ทีด่นิใหญ่กวา่ 
70 ตร.วา แปลงหน้าสวนส่วนใหญ่ ท าเลดทีีสุ่ดในโครงการ

9,890,000 รบัโปรโมชัน่รวม มากกวา่ 1 ลา้น* 5.99 - 10 ลา้น*

39 VNID-VP เวนิว ไอดี วิภาวดี-พหลฯ 22 JOLLY แปลงทศิใต้ โซนคลบัเฮา้ส ์ราคาพเิศษ 9,990,000 ส่วนลด 2,000,000 บาท (พเิศษ 7.99 ลา้น*) ฟร ี!! ค่าใชจ่้าย 3 รายการ ฟร ี!! แอร ์3 หอ้งนอนบน ฟร ี!!  GV Index 100,000 บาทเริม่ 7.99-12 ลา้น*

40 VNID-81 เวนิว ไอดี เพชรเกษม 81 14 JOLLY บา้นเดีย่วทศิเหนือ  แปลงใกลส้วน ราคาพเิศษ 8,990,000 รบัโปรฯ สงูสุด 2,000,000 บาท* เริม่ 8.99-15 ลา้น*

41 V-RW เวิรฟ์ รามค าแหง-วงแหวน G11 Purpose แปลงสวย ราคาพเิศษ 4,890,000 ลดแสน ฟรคี่าใชจ่้าย* 3.89 - 7 ลา้น

42 V-SP เวิรฟ์ สายไหม-พหลโยธิน 114 Justin Plus โซนส่วนตวั ทศิเหนือ ราคาพเิศษ 5,290,000 ฟรทีุกค่าใชจ่้ายวนัโอน 3.49 - 6 ลา้น

43 V-81 เวิรฟ์ เพชรเกษม81 1 Home Office โฮมออฟฟิศ แปลงมุม ตดิถนน 45 วา* 9,990,000 ลด 5,000,000 บาท* ฟรสีงูสุด 1,000,000 บาท* พเิศษ 9.99 ลา้น*

44 V-81-2 เวิรฟ์ เพชรเกษม 109 New Luxe ทาวน์โฮม แปลงสวย ราคาพเิศษ 3,990,000 ลด 700,000 บาท* พรอ้มโปรฯเต็มหลงั 23 รายการ* เริม่ 3.99-6.99 ลา้น*

45 WP-P81-2 เวิรค์เพลส เพชรเกษม 81-2 62 Home Office โฮมออฟฟิศ หน้าสวน ท าเลธุรกจิ ทีจ่อดรถ 120% 4,590,000 ส่วนลดกวา่ 2,000,000 บาท* เริม่ 4.99-13 ลา้น*

46 CR-PR เดอะ เครส พารค์ เรสซิเดนซ์ คอนโดหรพูรอ้มอยู่ หนึ่งเดยีวใกลเ้ซน็ทรลั ตดิสถานี Interchange เริม่ 6.29 - 18 ลา้น* รบั Privilege สงูสุด 1,000,000 บาท* เริม่ 6.29 ลา้น

47 28CL 28 ชิดลม หอ้งแต่งครบพรอ้ม Furniture Package จาก CHANINTR* เริม่ 11.5 ลา้น* รบั Privilege สงูสุด 1,000,000 บาท* เริม่ 11.5 ลา้น*
48 REF-WY เรฟเฟอเรนซ์ สาทร-วงเวียนใหญ่ คอนโดดไีซน์ใหม่ แต่งครบ เริม่ 3.69 ลา้น ส่วนลดสงูสุด 300,000บาท* เริม่ 3.69 ลา้น

เฉพาะโครงการ REF-WY ท าสญัญาภายในวนัที ่30 พ.ค.66 ไดร้บั
โปรโมชัน่ค่ะ

คอนโด

28 VC-BS วีคอมพาวด ์บางนา-ศรีนครินทร ์ 3.29 - 6 ลา้น 


