
เง่ือนไขโปรโมชัน่ V-ARE FAMILY 

โปรโมชัน่ V-ARE FAMILY นี้ มโีครงการทีเ่ขา้รว่มรายการ จ านวน 14 โครงการ ไดแ้ก่ 1) เวนิว โฟลว ์ตวิานนท-์รงัสติ 2) เวนิว โฟลว ์แจง้วฒันะ 
3) เวนิว โฟลว ์พระราม 5 4) เวนิว โฟลว์ รงัสติ 5) เวนิว พระราม 9 6) เวนิว เวสต์เกต 7) ว ีคอมพาวด์ ตวิานนท-์รงัสติ 8) ว ีคอมพาวด ์บางนา 9) ว ีคอม
พาวด์ ราชพฤกษ์-ป่ินเกลา้ 10) เวริฟ์ สายไหม-พหลโยธนิ 11) เวริฟ์ เพชรเกษม 12) เวริฟ์ พระราม 5 13) เวริฟ์ เพชรเกษม 81 และ 14) เวริฟ์ พระราม9 
ส าหรบัลูกคา้ทีจ่องภายในวนัที ่7 พฤศจกิายน 2563 ถงึ 8 พฤศจกิายน 2563 และโอนกรรมสทิธิภ์ายในวนัที ่30 พฤศจกิายน 2563 โดยโปรโมชัน่ดงักล่าวจะ
ได้รบัภายใน 45 วนั หลงัวนัโอนกรรมสทิธิ ์ทัง้นี้ รายละเอยีดโปรโมชัน่อาจมกีารเปลี่ยนแปลงโดยไม่ต้องแจ้งใหท้ราบล่วงหน้า และเป็นไปตามทีบ่รษิทัฯ 
ก าหนด (ภาพ  และวิดีโอในแคมเปญ V-ARE FAMILY เป็นภาพ และวิดีโอเพื่อประกอบการโฆษณาเท่านั ้น) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ 
www.scasset.com หรอืโทร. 1749 

รายละเอยีดโปรโมชัน่รบัส่วนลดสูงสุด 2 ล้าน และฟร !ี ค่าใช้จ่ายวนัโอน มูลค่าแตกต่างกนัขึน้อยู่กบัโครงการ และแปลงขายที่ร่วมรายการ 
ดงัต่อไปนี้ 

1. โครงการ เวนิว โฟลว ์ตวิานนท-์รงัสติ แปลงขายทีเ่ขา้รว่ม คอื 

1.1 แปลง 217 แบบบา้น BIRCH ราคาขาย 5,990,000 บาท ฟร!ี ค่าใชจ้า่ยวนัโอน 3 รายการ รวมมลูค่า 142,345 บาท ไดแ้ก่ 1) ค่าโอน
ฯ มูลค่า 32,153 บาท 2) ค่าจดจ านอง มูลค่า 58,900 บาท 3) ค่าส่วนกลาง มูลค่า 51,293 บาท และรบัแอร ์Daikin 1 เครื่อง มูลค่า 
21,066.50 บาท 

1.2 แปลง 191 แบบบ้าน LINDEN ราคาขาย 5,690,000 บาท ฟร!ี ค่าใชจ้่ายวนัโอน 3 รายการ รวมมูลค่า 133,311 บาท ได้แก่ 1) ค่า
โอนฯ มูลค่า 30,220 บาท 2) ค่าจดจ านอง มูลค่า 55,900 บาท 3) ค่าส่วนกลาง มูลค่า 47,081 บาท และรบัแอร์ Daikin 1 เครื่อง 
มลูค่า 21,066.50 บาท 

1.3 แปลง 153 แบบบา้น REDWOOD ราคาขาย 6,690,000 บาท ฟร!ี ค่าใชจ้า่ยวนัโอน 3 รายการ รวมมลูค่า 147,163 บาท ไดแ้ก่ 1) ค่า
โอนฯ มูลค่า 32,310 บาท 2) ค่าจดจ านอง มูลค่า 65,900 บาท 3) ค่าส่วนกลาง มูลค่า 48,953 บาท และรบัแอร์ Daikin 1 เครื่อง 
มลูค่า 21,066.50 บาท 

1.4 แปลง 220 แบบบา้น OAKWOOD ราคาขาย 9,090,000 บาท ฟร!ี ค่าใชจ้า่ยวนัโอน 3 รายการ รวมมลูค่า 226,080 บาท ไดแ้ก่ 1) ค่า
โอนฯ มูลค่า 51,098 บาท 2) ค่าจดจ านอง มูลค่า 89,900 บาท 3) ค่าส่วนกลาง มูลค่า 85,082 บาท และรบัแอร์ Daikin 1 เครื่อง 
มลูค่า 21,066.50 บาท 

1.5 แปลง 14 แบบบา้น BRINE ราคาขาย 9,790,000 บาท ฟร!ี ค่าใชจ้า่ยวนัโอน 3 รายการ รวมมลูค่า 215,860 บาท ไดแ้ก่ 1) ค่าโอนฯ 
มูลค่า 48,105 บาท 2) ค่าจดจ านอง มูลค่า 96,900 บาท 3) ค่าส่วนกลาง มูลค่า 70,855 บาท และรบัแอร ์Daikin 1 เครื่อง มูลค่า 
29,507 บาท 

2. โครงการ เวนิว โฟลว์ แจ้งวฒันะ แปลงขายที่เขา้ร่วม คือแปลง F01 แบบบ้าน PERSIAN ราคาขาย 9,390,000 บาท รบัส่วนลดมูลค่า 
1,000,000 บาท และฟร!ี ค่าใช้จ่ายวนัโอน 3 รายการ รวมมูลค่า 182,330 บาท ได้แก่ 1) ค่าโอนฯ มูลค่า 46,424 บาท 2) ค่าจดจ านอง 
มลูค่า 83,900 บาท 3) ค่าส่วนกลาง มลูค่า 52,006 บาท 

3. โครงการ เวนิว โฟลว ์พระราม 5 แปลงขายทีเ่ขา้รว่ม คอื 

3.1 แปลง 11 แบบบา้น CREEK ราคาขาย 12,590,000 บาท รบัส่วนลดมลูคา่ 1,000,000 บาท และฟร!ี ค่าใชจ้า่ยวนัโอน 2 รายการ รวม
มลูค่า 146,155 บาท ไดแ้ก่ 1) ค่าโอนฯ มลูค่า 43,685 บาท 2) ค่าส่วนกลาง มลูค่า 102,470 บาท 

3.2 แปลง 17 แบบบา้น BRINE ราคาขาย 17,390,000 บาท รบัส่วนลดมลูค่า 2,000,000 บาท และฟร!ี ค่าใชจ้า่ยวนัโอน 2 รายการ รวม
มลูค่า 207,890 บาท ไดแ้ก่ 1) ค่าโอนฯ มลูค่า 57,860 บาท 2) ค่าส่วนกลาง มลูค่า 149,990 บาท 

3.3 แปลง 20 แบบบ้าน WEIR ราคาขาย 15,090,000 บาท รบัส่วนลดมูลค่า 1,500,000 บาท และฟร!ี ค่าใชจ้่ายวนัโอน 2 รายการ รวม
มลูค่า 184,746 บาท ไดแ้ก่ 1) ค่าโอนฯ มลูค่า 53,245 บาท 2) ค่าส่วนกลาง มลูค่า 131,501 บาท 

3.4 แปลง 37 แบบบา้น BROOK ราคาขาย 10,190,000 บาท รบัส่วนลดมลูคา่ 1,000,000 บาท และฟร!ี ค่าใชจ้า่ยวนัโอน 2 รายการ รวม
มลูค่า 123,736 บาท ไดแ้ก่ 1) ค่าโอนฯ มลูค่า 36,990 บาท 2) ค่าส่วนกลาง มลูค่า 86,746 บาท 

4. โครงการ เวนิว โฟลว์ รงัสิต แปลงขายที่เขาร่วม คือแปลง 55 แบบบ้าน BREEZE PLUS ราคาขาย 8,190,000 บาท รบัส่วนลดมูลค่า 
1,200,000 บาท 

5. โครงการ เวนิว พระราม 9 แปลงขายทีเ่ขา้รว่ม คอื 

5.1 แปลง O1 แบบบ้าน WILLOW ราคาขาย 11,590,000 บาท รบัส่วนลดมูลค่า 1,000,000 บาท และฟร!ี ค่าใชจ้่ายวนัโอน 2 รายการ 
รวมมลูค่า 133,956 บาท ไดแ้ก่ 1) ค่าโอนฯ มลูค่า 43,190 บาท 2) ค่าส่วนกลาง มลูค่า 90,766 บาท 

5.2 แปลง O6 แบบบา้น ROWAN ราคาขาย 9,790,000 บาท รบัส่วนลดมลูค่า 1,000,000 บาท และฟร!ี ค่าใชจ้า่ยวนัโอน 2 รายการ รวม
มลูค่า 112,949 บาท ไดแ้ก่ 1) ค่าโอนฯ มลูค่า 37,335 บาท 2) ค่าส่วนกลาง มลูค่า 75,614 บาท 

6. โครงการ เวนิว เวสต์เกต แปลงขายที่เขา้ร่วม คือแปลง 102 แบบบ้าน PINE ราคาขาย 6,390,000 บาท และฟรี! ค่าใช้จ่ายวนัโอน 3 

รายการ รวมมูลค่า 159,992 บาท ได้แก่ 1) ค่าโอนฯ มูลค่า 24,812 บาท 2) ค่าจดจ านอง มูลค่า 63,900 บาท 3) ค่าส่วนกลาง มูลค่า 
71,280 บาท 



7. โครงการ ว ีคอมพาวด ์ตวิานนท-์รงัสติ แปลงขายทีเ่ขา้รว่ม คอื 

7.1 แปลง CE002 แบบบ้าน BIRCH ราคาขาย 4,790,000 บาท รับ Cashback มูลค่า 50,000 บาท, แอร์ Daikin 1 เครื่อง มูลค่า 
18,926.16 บาท, ผา้ม่าน มูลค่า 52,000 บาท, ชุด Built-in หอ้งครวั มูลค่า 53,500 บาท และฟร!ี ค่าใชจ้่ายวนัโอน 3 รายการ รวม
มลูค่า 109,169 บาท ไดแ้ก่ 1) ค่าโอนฯ มลูค่า 24,963 บาท 2) ค่าจดจ านอง มลูค่า 47,900 บาท 3) ค่าส่วนกลาง มลูค่า 36,317 บาท  

7.2 แปลง M003 แบบบา้น LOFT ราคาขาย 2,490,000 บาท รบั Cashback มลูค่า 50,000 บาท, แอร ์Daikin 1 เครื่อง มลูค่า 14,004.16 

บาท, ผา้ม่าน มูลค่า 40,000 บาท, ชุด Built-in ชัน้วางโทรทศัน์ มูลค่า 38,500 บาท และฟร!ี ค่าใชจ้่ายวนัโอน 3 รายการ รวมมลูค่า 
16,943 บาท ไดแ้ก่ 1) ค่าโอนฯ มลูค่า 127 บาท 2) ค่าจดจ านอง มลูค่า 249 บาท 3) ค่าส่วนกลาง มลูค่า 16,567 บาท 

8. โครงการ ว ีคอมพาวด ์บางนา แปลงขายทีเ่ขา้รว่ม คอื 

8.1 แปลง A10 แบบบา้น BIRCH ราคาขาย 4,090,000 บาท ฟร!ี ค่าใชจ้า่ยวนัโอน 3 รายการ รวมมลูค่า 101,684 บาท ไดแ้ก่ 1) ค่าโอน
ฯ มลูค่า 20,000 บาท 2) ค่าจดจ านอง มลูค่า 40,500 บาท 3) ค่าส่วนกลาง มลูค่า 41,184 บาท 

8.2 แปลง M02 แบบบา้น LUXE ราคาขาย 2,890,000 บาท ฟร!ี ค่าใชจ้า่ยวนัโอน 3 รายการ รวมมลูค่า 69,076 บาท ไดแ้ก่ 1) ค่าโอนฯ 
มลูค่า 16,000 บาท 2) ค่าจดจ านอง มลูค่า 29,000 บาท 3) ค่าส่วนกลาง มลูค่า 22,176 บาท 

8.3 แปลง M08 แบบบา้น LOFT ราคาขาย 2,390,000 บาท ฟร!ี ค่าใชจ้า่ยวนัโอน 3 รายการ รวมมลูค่า 56,930 บาท ได้แก่ 1) ค่าโอนฯ 
มลูค่า 14,000 บาท 2) ค่าจดจ านอง มลูค่า 23,500 บาท 3) ค่าส่วนกลาง มลูค่า 19,430 บาท 

9. โครงการ ว ีคอมพาวด ์ราชพฤกษ์-ป่ินเกลา้ แปลงขายทีเ่ขา้รว่ม คอื 

9.1 แปลง 150 แบบบา้น FURZE ราคาขาย 3,990,000 บาท ฟร!ี ค่าใชจ้า่ยวนัโอน 3 รายการ รวมมลูค่า 93,187 บาท ไดแ้ก่ 1) ค่าโอนฯ 
มูลค่า 16,538 บาท 2) ค่าจดจ านอง มูลค่า 39,900 บาท 3) ค่าส่วนกลาง มูลค่า 36,749 บาท และรบัแอร ์Daikin 1 เครื่อง มูลค่า 
21,066.50 บาท 

9.2 แปลง 170 แบบบ้าน FURZE ราคาขาย 3,790,000 บาท รบัส่วนลดมลูค่า 300,000 บาท, รบั Cashback มูลค่า 300,000 บาท, ฟร!ี 
ค่าใชจ้่ายวนัโอน 3 รายการ รวมมูลค่า 72,597 บาท ได้แก่ 1) ค่าโอนฯ มูลค่า 12,780 บาท 2) ค่าจดจ านอง มูลค่า 34,900 บาท 3) 
ค่าส่วนกลาง มลูค่า 24,917 บาท และรบัแอร ์Daikin 2 เครื่อง มลูค่ารวม 30,364 บาท 

9.3 แปลง 180 แบบบ้าน FURZE ราคาขาย 3,690,000 บาท รบัส่วนลดมลูค่า 300,000 บาท, รบั Cashback มูลค่า 200,000 บาท, ฟร!ี 
ค่าใชจ้่ายวนัโอน 3 รายการ รวมมูลค่า 71,161 บาท ได้แก่ 1) ค่าโอนฯ มูลค่า 12,623 บาท 2) ค่าจดจ านอง มูลค่า 33,900 บาท 3) 
ค่าส่วนกลาง มลูค่า 24,638 บาท และรบัแอร ์Daikin 1 เครื่อง มลูค่า 14,005 บาท 

9.4 แปลง 43 แบบบ้าน WHIN ราคาขาย 6,990,000 บาท รบัส่วนลดมูลค่า 1,000,000 บาท, รบั Cashback มูลค่า 100,000 บาท และ
ฟร!ี ค่าใชจ้า่ยวนัโอน 3 รายการ รวมมลูค่า 133,214 บาท ไดแ้ก่ 1) ค่าโอนฯ มลูค่า 23,063 บาท 2) ค่าจดจ านอง มลูค่า 59,900 บาท 
3) ค่าส่วนกลาง มลูค่า 50,251 บาท 

9.5 แปลง 76 แบบบ้าน NEWWHIN ราคาขาย 7,290,000 บาท รบัส่วนลดมูลค่า 800,000 บาท, รบั Cashback มูลค่า 200,000 บาท, 

ฟร!ี ค่าใชจ้า่ยวนัโอน 3 รายการ รวมมลูค่า 138,214 บาท ไดแ้ก่ 1) ค่าโอนฯ มลูค่า 23,063 บาท 2) ค่าจดจ านอง มลูค่า 64,900 บาท 
3) ค่าส่วนกลาง มลูค่า 50,251 บาท และรบัแอร ์Daikin 1 เครื่อง มลูค่า 18,927 บาท 

10. โครงการ เวิร์ฟ สายไหม-พหลโยธนิ แปลงขายที่เขา้ร่วม คือแปลง 25 แบบบ้าน JUSTIN ราคาขาย 5,990,000 บาท รบัส่วนลดมูลค่า 
20,000 บาท 

11. โครงการ เวริฟ์ เพชรเกษม แปลงขายทีเ่ขา้รว่ม คอื 

11.1 แปลง 8 แบบบ้าน NEW LUXE ราคาขาย 4,190,000 บาท รบัส่วนลดมูลค่า 200,000 บาท, ฟร!ี ค่าใชจ้่ายวนัโอน 3 รายการ รวม
มลูค่า 82,772 บาท ไดแ้ก่ 1) ค่าโอนฯ มลูค่า 16,541 บาท 2) ค่าจดจ านอง มลูค่า 39,900 บาท 3) ค่าส่วนกลาง มลูค่า 26,331 บาท 
และรบัแอร ์Daikin 3 เครื่อง มลูค่ารวม 49,118 บาท 

11.2 แปลง 17 แบบบ้าน NEW LUSH ราคาขาย 5,790,000 บาท รบัส่วนลดมูลค่า 800,000 บาท, ฟร!ี ค่าใชจ้่ายวนัโอน 3 รายการ รวม
มลูค่า 111,655 บาท ไดแ้ก่ 1) ค่าโอนฯ มลูค่า 23,340 บาท 2) ค่าจดจ านอง มลูค่า 49,990 บาท 3) ค่าส่วนกลาง มลูค่า 38,415 บาท 
และรบัแอร ์Daikin 4 เครื่อง มลูค่ารวม 63,293 บาท 

12. โครงการ เวริฟ์ เพชรเกษม 81 แปลงขายทีเ่ขา้รว่ม คอื 

12.1 แปลง 15 แบบบ้าน HOME OFFICE ราคาขาย 8,590,000 บาท รบัส่วนลดมลูค่า 1,000,000 บาท, ฟร!ี ค่าใชจ้า่ยวนัโอน 3 รายการ 
รวมมลูค่า 138,160 บาท ไดแ้ก่ 1) ค่าโอนฯ มลูค่า 28,564 บาท 2) ค่าจดจ านอง มลูค่า 75,900 บาท 3) ค่าส่วนกลาง มลูค่า 33,696 

บาท และรบัแอร ์Daikin 7 เครื่อง มลูค่ารวม 181,011 บาท 

12.2 แปลง 122 แบบบ้าน LOFT ราคาขาย 3,590,000 บาท รบั Cashback มูลค่า 300,000 บาท, ฟร!ี ค่าใชจ้่ายวนัโอน 3 รายการ รวม
มลูค่า 82,445 บาท ไดแ้ก่ 1) ค่าโอนฯ มลูค่า 15,969 บาท 2) ค่าจดจ านอง มลูค่า 35,900 บาท 3) ค่าส่วนกลาง มลูค่า 30,576 บาท 
และรบัแอร ์Daikin 3 เครื่อง มลูค่ารวม 37,946 บาท 

12.3 แปลง 149 แบบบ้าน LOFT ราคาขาย 2,990,000 บาท รบั Cashback มูลค่า 200,000 บาท, ฟร!ี ค่าใชจ้่ายวนัโอน 3 รายการ รวม
มลูค่า 65,844 บาท ไดแ้ก่ 1) ค่าโอนฯ มลูค่า 13,854 บาท 2) ค่าจดจ านอง มลูค่า 29,900 บาท 3) ค่าส่วนกลาง มลูค่า 22,090 บาท 
และรบัแอร ์Daikin 3 เครื่อง มลูค่ารวม 37,946 บาท 

13. โครงการ เวริฟ์ พระราม 5 แปลงทีเ่ขา้รว่ม คอื 



13.1 แปลง 122 แบบบา้น NEW LUSH ราคาขาย 8,390,000 บาท รบัส่วนลดมลูค่า 1,000,000 บาท 

13.2 แปลง 131 แบบบ้าน NEW LUSH ราคาขาย 6,490,000 บาท รบัเงนิคนืมูลค่า 500,000 บาท และฟร!ี ค่าใชจ้่ายวนัโอน 3 รายการ 
รวมมลูค่า 145,500 บาท ไดแ้ก่ 1) ค่าโอนฯ มลูค่า 25,880 บาท 2) ค่าส่วนกลาง มลูค่า 54,720 บาท 3) ค่าจดจ านอง มลูค่า 64,900 
บาท 

13.3 แปลง 113 แบบบ้าน NEW LOFT ราคาขาย 3,990,000 บาท รบัเงนิคนืมูลค่า 100,000 บาท และฟร!ี ค่าใชจ้่ายวนัโอน 3 รายการ 
รวมมูลค่า 92,590 บาท ได้แก่ 1) ค่าโอนฯ มูลค่า 19,210 บาท 2) ค่าส่วนกลาง มูลค่า 33,480 บาท 3) ค่าจดจ านอง มูลค่า 39,900 
บาท 

14. โครงการ เวริฟ์ พระราม 9 แปลงขายทีเ่ขา้รว่ม คอื 

14.1 แปลง Q4 แบบบ้าน MERCER ราคาขาย 3,990,000 บาท ฟร!ี ค่าใชจ้่ายวนัโอน 2 รายการ รวมมูลค่า 57,189 บาท ได้แก่ และรบั
แอรท์ัง้หลงั รวมมลูค่า 44,300 บาท 

14.2 แปลง R4 แบบบ้าน MERCER ราคาขาย 3,990,000 บาท ฟร!ี ค่าใชจ้่ายวนัโอน 2 รายการ รวมมูลค่า 57,189 บาท ได้แก่ และรบั
แอรท์ัง้หลงั รวมมลูค่า 44,300 บาท 

14.3 แปลง R5 แบบบ้าน MERCER ราคาขาย 3,990,000 บาท ฟร!ี ค่าใชจ้่ายวนัโอน 2 รายการ รวมมูลค่า 57,189 บาท ได้แก่ และรบั
แอรท์ัง้หลงั รวมมลูค่า 44,300 บาท 

 

 

 

 

 


