
เงือนไขโปรโมชนั New year New home *เงือนไขโปรโมชนัเป็นไปตามทีบริษทักาํหนด สามารถเปลียนแปลงไดโ้ดยไมต่อ้งแจ้งลว่งหนา้ โปรโมชนัสาํหรับลูกคา้ทีจองชว่งวนัที  ม.ค.  ถึง  มี.ค.  และโอนฯ 
ภายในวนัที  มี.ค.  โดยโปรโมชนัดงักลา่วจะไดรั้บ ภายใน  วนั หลงัวนัโอนวนักรรมสิทธิ

โครงการ แปลงขาย บา้นเลขที แบบบา้น ขดุขาย ราคาขาย ราคาโปรโมชนั โปรโมชนั

แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด บางนา-ออ่นนุช
5 89/5 Brandenburg คฤหาสนหรู 507 ตร.ม. แปลงมุม หนาสวน 

ทําเลดีท่ีสุด 31,900,000 29,900,000
เคร่ืองปรับอากาศท้ังหลัง (มูลคา 463,417 บาท ) พรอมฟรีคาใชจายฯ (มูลคา 423,013 บาท)

6 89/6 Quadriga คฤหาสนหรู 573 ตร.ม. ทําเลดีท่ีสุด ติดสโมสร 38,900,000 35,900,000 เคร่ืองปรับอากาศท้ังหลัง (มูลคา 582,829 บาท ) พรอมฟรีคาใชจายฯ (มูลคา 462,159 บาท)

17 89/17 Arch คฤหาสนหรู โซนสวนตัว ใกลสวนสวนกลาง 25,900,000 24,900,000 เคร่ืองปรับอากาศท้ังหลัง (มูลคา 422,222 บาท ) พรอมฟรีคาใชจายฯ (มูลคา 395,418 บาท)

แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด อีสต ์พระราม 
B03 1/47 ATHENIA แปลงพิเศษ ท่ีดินใหญ 42,900,000 37,900,000 แอร Cassette Type ท้ังหลัง 10 เคร่ือง (มูลคา 652,812 บาท), คาใชจาย ณ วันโอน (มูลคา 

311,082 บาท)

B02 1/46 ATHENIA แปลงพิเศษ ท่ีดินใหญ 44,900,000 39,900,000 แอร Cassette Type ท้ังหลัง 10 เคร่ือง (มูลคา 652,812 บาท), คาใชจาย ณ วันโอน (มูลคา 
328,696 บาท)

แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด สุขมุวทิ F7 233/63 Westminster โซนส◌ุดทาย ราคาพิเศษ 47,900,000 44,900,000

ฟรีคาสวนกลาง2ป(มูลคา 227,027 บาท) , คาจอง (มูลคา 575,000บาท) คาโอนกรรมสิทธิ์ 
(มูลคา 189,243 บาท) คาจดจํานอง(มูลคา 294,000 บาท)

 พรอมเคร่ืองปรับอากาศท้ังหลัง (มูลคา 675,950 บาท) และ เฟอรนิเจอร (บัตรกํานัล Euro 
Creation มูลคา 100,000 บาท)

แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ-์พระราม 39 299/39 NEW PORCH  แปลงมุม โซนสวนตัว 39,900,000 เคร่ืองปรับอากาศท้ังหลัง (มูลคา 339,000 บาท)

แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด ราชพฤกษ-์จรัญฯ 62 889/62 San Macro แปลงมมุ ทีดินใหญ ่โซนสว่นตวั 71,900,000 67,900,000 สว่นลด , ,  บาท

แกรนด ์บางกอก บูเลอวาร์ด รามอินทรา-เสรีไทย F2 88/33 San Polo คฤหาสนตกแตงหรูท้ังหลัง สไตสเวนิส 
แปลงมุมสวนตัว 39,900,000 ฟรีคาใชจายวันโอนกรรมสิทธิ์, ฟรีคาสวนกลาง 2 ป  (1. คาธรรมเนียมการโอน มูลคา 103,166 

บาท / 2. คาสวนกลาง 2 ป มูลคา 213,528 บาท)

เฮด ควอเทอร์ส เอกมยั-ลาดพร้าว A1 345/33 Director-S โฮมออฟฟศหรู 3 ชั้นคร่ึง แตงครบ 24,990,000 - Cashback 2 ลาน ฟรี คาธรรมเนียมการโอน (มูลคา 50,922 บาท), คาสวนกลาง 2 ป (มูลคา 
126,360 บาท)

เฮด คอวเทอร์ส วภิาวดี 6 456/6 HQ-L แปลงมุม หนากวาง7.8 เมตร ท่ีดิน 52.5 ตร.ว. 27,900,000 25,900,000 Wall paper ท้ังหลัง, จัดสวนท้ังหลัง, ฉากกั้น Lobby,Cash back มูลคา 2,000,000 บาท

เดอะ เจนทริ พฒันาการ 19 168/19 Hideaway บาน 5 หองนอน แปลงหนาสวน ใกลสโมสร 
Exclusive Zone 52,000,000 52,000,000 ฟรี คาสวนกลาง 2 ป (มูลคา193,821.60 บาท), คาโอนกรรมสิทธิ (มูลคา89,537 บาท), 

แอรทุกหองนอน (มูลคา243,586 บาท)

เดอะ เจนทริ เอกมยั-ลาดพร้าว
12 98/12 New Brooklyn วลิลา่  ชนั แปลงมมุสว่นตวั 35,900,000 30,900,000 สวนลด 5 ลาน ฟรี คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ (มูลคา91,900 บาท), คาสวนกลาง 2 ป 

(มูลคา215,040 บาท)

13 98/14 New Brooklyn วลิลา่  ชนั แปลงมมุสว่นตวั 35,900,000 30,900,000 สวนลด 5 ลาน ฟรี คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ (มูลคา 90,800 บาท), คาสวนกลาง 2 ป 
(มูลคา 211,344 บาท)

เดอะ เจนทริ สุขมุวทิ

35 1818/36 Manhattan Elite บา้นเดียว  หอ้งนอน แปลงมมุ ทีดินใหญ ่จอดรถ  คนั 35,900,000 32,900,000
ฟรีคา่สว่นกลาง ปี(มลูคา่ , บาท) , คา่จอง (มลูคา่ , บาท) คา่โอนกรรมสิทธิ (มลูคา่ ,  

บาท) คา่จดจํานอง(มลูคา่ ,  บาท)
 พร้อมเครืองปรับอากาศทงัหลงั (มลูคา่ ,  บาท) และ เฟอร์นิเจอร์ (บตัรกาํนลั Euro Creationมลูคา่ 

100,000)

36 1818/37 Brooklyn บา้นเดียว  ชนั Penthouse Master Bedroom 26,900,000 24,900,000
ฟรีคา่สว่นกลาง ปี(มลูคา่ , บาท) , คา่จอง (มลูคา่ , บาท) คา่โอนกรรมสิทธิ (มลูคา่ ,  

บาท) คา่จดจํานอง(มลูคา่ ,  บาท)
 พร้อมเครืองปรับอากาศทงัหลงั (มลูคา่ ,  บาท) และ เฟอร์นิเจอร์ (บตัรกาํนลั Euro Creationมลูคา่ 

100,000)

44 1818/45 Queens บา้นแฝด  ชนั Heritage Edition ราคาพิเศษ 22,900,000 21,900,000
ฟรีคา่สว่นกลาง ปี(มลูคา่ , บาท) , คา่จอง (มลูคา่ , บาท) คา่โอนกรรมสิทธิ (มลูคา่ ,  

บาท) คา่จดจํานอง(มลูคา่ ,  บาท)
 พร้อมเครืองปรับอากาศทงัหลงั (มลูคา่ ,  บาท) และ เฟอร์นิเจอร์ (บตัรกาํนลั Euro Creationมลูคา่ 

100,000)เดอะ เจนทริ วภิาวดี 8 555/8 HUDSON แปลงมมุ ทิศเหนือ หอ้งนอน  หอ้งนา้  ทีจอดรถ 62,000,000 52,900,000 Wall paper ทงัหลงั จัดสวนทงัหลงั สว่นลด มลูคา่ , ,  บาท 

บางกอก บูเลวาร์ด พระราม

L5 9/48 Bergen บานหรู แปลงมุมสวนตัว 17,290,000 14,290,000 สวนลด 3 ลาน ฟรี คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ (มูลคา57,332 บาท), คาสวนกลาง 2 ป 
(มูลคา97,846 บาท)

L7 9/50 Bergen บานหรู โซนหนาสวน 16,290,000 13,290,000 สวนลด 3 ลาน ฟรี คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ (มูลคา52,882 บาท), คาสวนกลาง 2 ป 
(มูลคา85,243 บาท)

M8 9/52 Oslo บานหรูแปลงมุมหลังใหม หนาสวน 22,590,000 19,590,000 สวนลด 3 ลาน ฟรี คาธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ (มูลคา73,797 บาท), 
คาสวนกลาง 2 ป (มูลคา128,290 บาท)

บางกอก บูเลวาร์ด ซิกเนเจอร์ ลาดพร้าว-เสรีไทย

24 98/24 Simony โซนใหม หนาสวน แปลงมุม 22,500,000 Cash back 1 MB ฟรีคาใชจายวันโอนกรรมสิทธิ์, ฟรีคาสวนกลาง 2 ป (1. 
คาธรรมเนียมการโอน มูลคา70,000 บาท / 2. คาสวนกลาง 2 ป มูลคา127,656 บาท)

12 98/12 Salzberg โซนใหมหนาสวน หนาบานทิศเหนือ 22,500,000 Cash back 1.5 MB ฟรีคาใชจายวันโอนกรรมสิทธิ์, ฟรีคาสวนกลาง 2 ป (1. 
คาธรรมเนียมการโอนมูลคา 66,814 บาท / 2. คาสวนกลาง 2 ป มูลคา 123,898 บาท)

25 98/25 Salzberg โซนใหมหนาสวน หนาบานทิศเหนือ 22,500,000 Cash back 1.5 MB ฟรีคาใชจายวันโอนกรรมสิทธิ์, ฟรีคาสวนกลาง 2 ป (1. 
คาธรรมเนียมการโอน มูลคา66,814 บาท / 2. คาสวนกลาง 2 ป มูลคา123,898 บาท)

31 98/31 Hallstatt บานรุนใหญ แปลงมุม โซนติดสวนสวนตัว 31,990,000 Cash back 2 MB ฟรีคาใชจายวันโอนกรรมสิทธิ์, ฟรีคาสวนกลาง 2 ป (1. 
คาธรรมเนียมการโอน มูลคา92,540 บาท / 2. คาสวนกลาง 2 ป มูลคา148,392 บาท)

บางกอก บูเลวาร์ด ซิกเนเจอร์ สาทร - ราชพฤกษ์

58 63/58 Osborne แปลงมมุ ทิศใต ้มมุสว่นตวั ทีดินใหญ ่ .  ตร.วา. 23,990,000 20,990,000 สว่นลด  ลา้น คา่ใชจ่้ายวนัโอน  รายการ (มลูคา่ ,  บาท)  แอร์ทุกหอ้งนอน  เครือง (มลูคา่ 
,  บาท)

38 63/38 Osborne บา้นตวัอยา่ง ทิศใต ้พร้อมตกแตง่ 32,990,000 28,990,000 สวนลด 3 ลาน คาใชจายวันโอน 3 รายการ ( มูลคา 361,544 บาท)

22 63/22 White Hall
แปลงมมุ ทิศเหนือย ใกลส้วน ใกลส้โมสร ทีดินใหญ ่

.  ตร.วา 49,000,000 44,000,000 สวนลด 5 ลาน คาใชจายวันโอน 3 รายการ (มูลคา 520,078 บาท) แอรทุกหองนอน 5 เคร่ือง 
(มูลคา 159,314 บาท)

บางกอก บูเลวาร์ด เวสเกต
25 889/25 Bonifacio แปลงมมุ ทิศเหนือ มมุสว่นตวั ใกลส้โมสร  ทีดินใหญ ่  

ตร.วา. 18,090,000 - ฟรีคาใชจาย 3 รายการ (มูลคา278,686บาท) แอรทุกหองนอน (มูลคา 112,706 บาท)

16 889/16 Monaco แปลงทิศใต ้ววิหนา้สวน 13,590,000 - ฟรีคาใชจายวันโอน 3 รายการ (มูลคา 213,334 บาท) แอรทุกหองนอน (มูลคา 75,799 บาท)

บางกอก บูเลอวาร์ด สาทร ปินเกลา้ 112 89/112 Varen แปลงมาตรฐาน โซนสว่นตวั หนา้สวน 10,590,000 9,990,000 ฟรีคาใชจายวันโอน

บางกอก บูเลวาร์ด พระราม

138 59/138 Vinteren Plus แปลงมมุ สว่นตวั  วา ใกลส้วน 17,990,000 15,990,000 สวนลด 2 ลาน ฟรีคาใชจายวันโอน 3 รายการ(มูลคา310,350 บาท)

139 59/139 Vinteren Plus แปลง  วา ใกลส้วน 18,000,000 15,990,000 สวนลด 2.01 ลาน ฟรีคาใชจายวันโอน 3 รายการ(มูลคา310,960 บาท)

150 59/150 Varen แปลงหนา้สวน 10,190,000 ฟรีคาใชจายวันโอน 3 รายการ(มูลคา211,812บาท)

130 59/130 Sommeren แปลงหนา้สวน 14,990,000 14,490,000 สวนลด 5 แสน ฟรีคาใชจายวันโอน 3 รายการ(มูลคา183,804บาท)

129 59/129 Sommeren แปลงหนา้สวน 14,990,000 ฟรีคาใชจายวันโอน 3 รายการ(มูลคา245,399บาท)

128 59/128 Sommeren แปลงหนา้สวน 15,790,000 ฟรีคาใชจายวันโอน 3 รายการ(มูลคา274,427บาท)

บางกอก บูเลวาร์ด ปินเกลา้-เพชรเกษม

F5 99/97 Varen บา้นตวัอยา่ง ตกแตง่พร้อมอยู ่ 14,390,000 คาใชจาย ณ วันโอน (มูลคา264,775บาท)

E5 99/81 Perret แปลงใกลส้วน  นอน  นา้  จอด 9,990,000 คาใชจาย ณ วันโอน (มูลคา234,989บาท)

G5 99/112 Varen หนา้สวนสว่นตวั  นอน  นา้ 9,990,000 8,990,000 สวนลด 1 ลาน ฟรี คาใชจาย ณ วันโอน (มูลคา210,972บาท) และ เคร่ืองปรับอากาศท้ังหลัง 
(มูลคา106,696บาท)

G7 99/114 Varen แปลงมมุหนา้สวน สว่นตวั 10,990,000 ฟรี คาใชจาย ณ วันโอน (มูลคา242,595บาท) และ เคร่ืองปรับอากาศท้ังหลัง (มูลคา106,
696บาท)

G3 99/110 Vinteren Plus หลงัสุดทา้ย แบบบา้นขายดี 11,990,000 10,490,000 สวนลด 1.5 ลาน ฟรี คาใชจาย ณ วันโอน (มูลคา244,311บาท) และ เคร่ืองปรับอากาศท้ังหลัง 
(มูลคา120,794บาท)

G8 99/107 Sommeren บา้นตวัอยา่ง ตกแตง่พร้อมอยู ่  นอน  นา้ จอด 19,990,000 คาใชจายวันโอน บานตัวอยาง (มูลคา368,679บาท)

H10 99/124 Sommeren แปลงมมุหนา้สวนสว่นตวั  นอน  นา้  จอด 14,990,000 12,490,000 สวนลด 2.5 ลาน ฟรี คาใชจาย ณ วันโอน (มูลคา295,028บาท) และ เคร่ืองปรับอากาศท้ังหลัง 
(มูลคา160,234บาท)

บางกอก บูเลวาร์ด วภิาวดี 20 558/20 Geysir บาน 4 นอน 4 น้ํา 4 จอด แปลงสุดท่ีดินใหญ  
ฉลองปดโซนราคาพิเศษ 27,000,000 21,900,000 ฉลองปดโซน สวนลดสูงสุดมูลคา  5,100,000 บาท

บางกอก บูเลวาร์ด แจ้งวฒันะ 217 59/217 Vinteren Plus บานฟงกชั่นใหม 5 นอน 4 น้ํา 2 จอดรถ โซนใหม 9,790,000 ฟรีคาใชจาย 3 รายการ

บางกอก บูเลวาร์ด ศรีนครินทร์-บางนา 91 95/92 Vinteren Plus บาน 5 นอน หลังสุดทายโซนหนาสวน 
ราคาพิเศษกอนปดโซน 13,990,000 12,490,000 สวนลด 1.5 ลาน, คาจอง (มูลคา100,000 บาท), คาโอนกรรมสิทธิ (มูลคา42,693 บาท), 

แอรทุกหองนอน (มูลคา72,912 บาท)

บางกอก บูเลวาร์ด รามอินทรา-เสรีไทย E3 66/31 Geysir แปลงมุม ท่ีดินเยอะ โซนสวนตัว 19,500,000 19,300,000 CASHBACK  1 ลาน /ฟรีคาโอนกรรมสิทธิ์และฟรีคาสวนกลาง 2 ป (มูลคา203,424บาท)

บางกอก บูเลวาร์ด รามอินทรา-เสรีไทย 72 89/72 Sommeren แปลงมุม ทีดินเยอะ 21,900,000 21,400,000 CASHBACK 2 ลาน / ฟรีคาโอนกรรมสิทธิ์และฟรีคาสวนกลาง 2 ป (มูลคา170,638บาท) 
ฟรีแอรทุกหองนอน(มูลคา104,164บาท)

บูเลอวาร์ด ทสัคานี ชะอาํ-หวัหิน D10 855/129 Firenze แปลงสวย บานสไตล รีสอรท 11,390,000 6,990,000 สวนลด 4.4 ลาน / แอรทุกหองนอน (มูลคา31,619บาท)

ไลฟ์ บางกอก บูเลวาร์ด ราชพฤกษ ์- รัตนาธิเบศร์
BA12 12/100 New Hart บา้นตวัอยา่งแตง่ครบ พร้อมอยู ่ 10,990,000 8,990,000 สว่นลด  ลา้น คา่ใชจ่้ายวนัโอน  รายการ (มลูคา่ ,  บาท)

BA07 07/100 New Hart บา้นทีดินใหญ ่ทิศเหนือ -
7,990,000 

เป็นราคาหกัสว่นลดแลว้ ราคา พิเศษ เพียง .  ลา้น

เวนิว พระราม L03 Willow แปลงมุม ติดถนนเมน โซนสวนตัว 11,590,000
10590000 

(ราคาหักสวนลดแลว)
สวนลด 1,000,000 ฟรีคาสวนกลาง2ป มูลคา83420บาท  ฟรีคาโอนกรรมสิทธิ มูลคา41110 

บาท

เวนิว ติวานนท-์รังสิต

L02 111/12 REDWOOD บา้นตวัอยา่ง แปลงมมุ โซนหนา้โครงการ 10,790,000 8,790,000
ฟรีคา่สว่นกลาง  ปี(มลูคา่ , .  บาท) คา่โอนกรรมสิทธิ (มลูคา่ ,  บาท) คา่จดจํานอง

(มลูคา่ ,  บาท)

L05 111/24 LINDEN บา้นตวัอยา่ง แปลงมมุ โซนหนา้โครงการ 9,690,000 7,690,000
ฟรีคา่สว่นกลาง  ปี(มลูคา่ , . บาท) 
คา่โอนกรรมสิทธิ (มลูคา่ , .  บาท) 

คา่จดจํานอง(มลูคา่ ,  บาท)

เวนิว เวสตเ์กต 137 89/137 Birch+ โซนสว่นตวั 4,990,000 4,790,000
ฟรีคา่สว่นกลาง  มลูคา่ ,  บาท         

คา่โอน  มลูคา่ ,   บาท       
 คา่จดจํานอง  มลูคา่ ,  บาท     

เวนิว โฟลว ์พระราม 22 45/22 WEIR แปลงมุม โซนสวนตัว 15,090,000 - ฟรีคาโอน (มูลคา57,295บาท) , ฟรีคาสวนกลาง 2 ป (มูลคา147,052บาท) , 
ฟรีแอรทุกหองนอน (มูลคา65,864บาท)

เวนิว โฟลว ์แจ้งวฒันะ

B05 50/51 PRIVET แปลงมมุ สว่นตวั ราคาพิเศษ 6,590,000 -



เวนิว โฟลว ์แจ้งวฒันะ

D05 50/67 PRIVET แปลงมมุสว่นตวั ทีดินใหญ่ 6,990,000 ฟรี! คา่ใชจ่้าย ณ วนัโอน ไดแ้ก ่คา่ธรรมเนียมการโอน ,  บาท คา่จดจํานอง ,  บาท 
คา่สว่นกลาง  ปี ,  บาท และฟรี! แอร์ทุกนอน มลูคา่ ,  บาท 

E02 50/74 PRIVET แปลงมมุสว่นตวั ทีดินใหญ่ 7,690,000 ฟรี! คา่ใชจ่้าย ณ วนัโอน ไดแ้ก ่คา่ธรรมเนียมการโอน ,  บาท คา่จดจํานอง ,  บาท 
คา่สว่นกลาง  ปี ,  บาท และฟรี! แอร์ทุกนอน มลูคา่ ,  บาท 

E03 50/92 PRIVET แปลงมมุสว่นตวั ทีดินใหญ่ 8,290,000 ฟรี! คา่ใชจ่้าย ณ วนัโอน ไดแ้ก ่คา่ธรรมเนียมการโอน ,  บาท คา่จดจํานอง ,  บาท 
คา่สว่นกลาง  ปี ,  บาท และฟรี! แอร์ทุกนอน มลูคา่ ,  บาท 

G04 50/93 PRIVET แปลงมมุสว่นตวั ทีดินใหญ่ 6,890,000 ฟรี! คา่ใชจ่้าย ณ วนัโอน ไดแ้ก ่คา่ธรรมเนียมการโอน ,  บาท คา่จดจํานอง ,  บาท 
คา่สว่นกลาง  ปี ,  บาท และฟรี! แอร์ทุกนอน มลูคา่ ,  บาท 

J15 50/121 PEONY แปลงสวย 5,590,000 ฟรี! คา่ใชจ่้าย ณ วนัโอน ไดแ้ก ่คา่ธรรมเนียมการโอน ,  บาท คา่จดจํานอง ,  บาท 
คา่สว่นกลาง  ปี ,  บาท และฟรี! แอร์ทุกนอน มลูคา่ ,  บาท 

J04 50/132 PEONY แปลงสวย ราคาพิเศษ 5,290,000 -
H08 50/103 PERSIAN แปลงสวย หนา้สวน 8,590,000 7,590,000.00 สว่นลด , ,  บาท พร้อมฟรีเงินคืนมลูคา่ ,  บาท

เวนิว โฟลว ์ติวานนท-์รังสิต 217 109/217 Birch แปลงมมุ สว่นตวั 5,890,000 ฟรีคา่สว่นกลาง ปี(มลูคา่ , บาท) , คา่โอนกรรมสิทธิ (มลูคา่ ,  บาท) คา่จดจํานอง(มลูคา่ ,
 บาท)

เวนิว โฟลว ์รังสิต 86 88/86 breeze plus แปลงสวย ใกลส้วน 7,990,000
ฟรีคา่สว่นกลาง  มลูคา่ ,  บาท

คา่โอนมลูคา่  ,   บาท       
 คา่จดจํานอง มลูคา่ ,  บาท สว่นลดมลูคา่ ,  บาท CB 400,000 บาท แอร์  นอน         

ว ีคอมพาวด ์บางนา

A10 388/10 Birch แปลงถนนเมน 4,090,000 3,890,000 แปลงสุดทาย ราคาพิเศษ

L02 388/81 Luxe แปลงหนาสวน 2,890,000 - ฟรี ทุกคาใชจาย : คาโอน(มูลคา16,000บาท) ฟรีคาจดจํานอง(มูลคา24,500บาท) 
ฟรีคาสวนกลาง(มูลคา22,176บาท) 

L07 388/86 Luxe แปลงหนาสวน 2,890,000 - ฟรี ทุกคาใชจาย : คาโอน(มูลคา16,000บาท) ฟรีคาจดจํานอง(มูลคา24,500บาท) 
ฟรีคาสวนกลาง(มูลคา22,176บาท) 

M10 388/99 Loft แปลงมุมใหญ หนาสวน 3,590,000 - ฟรี ทุกคาใชจาย : คาโอน(มูลคา16,000บาท) ฟรีคาจดจํานอง(มูลคา35,500บาท) 
ฟรีคาสวนกลาง(มูลคา29,779บาท) 

M08 388/97 Loft แปลงหนาสวน 2,490,000 2,390,000 แปลง ราคาพิเศษ

ว ีคอมพาวด ์ราชพฤกษ-์ปินเกลา้ 64 158/64 Whin แปลงมุมท่ีดินใหญ โซนสวนตัว 7,490,000 6,990,000(หักสวนลด) สวนลดมูลคา500,000 บาท ฟรีคาโอน(มูลคา26,573บาท) ฟรีคาจดจํานอง(มูลคา69,900บาท)
ฟรีคาสวนกลาง(มูลคา61,109บาท) 

ว ีคอมพาวด ์ติวานนท-์รังสิต
CE007 110/106 Birch แปลงมาตรฐาน 4.790,000 ฟรีคาสวนกลาง2ป(มูลคา36,316.80บาท) , คาโอนกรรมสิทธิ (มูลคา24,952.50 บาท) 

คาจดจํานอง(มูลคา49,000 บาท)

M003 110/121 LOFT แปลงมาตรฐาน 2,490,000 ฟรีคาสวนกลาง2ป(มูลคา16,567.20บาท) ,คาโอนกรรมสิทธิ (มูลคา126,90 บาท) คาจดจํานอง
(มูลคา249 บาท)

เพฟ บา้นโพธิ-ฉะเชิงเทรา
E07 95/35 CIRCLE แปลงสวยใกลสวน 5,190,000 ฟรี แอรทุกหองนอน (มูลคา85,500บาท)

F06 95/42 COTON บานรุนใหม 4,290,000 NET

J02 95/74 COTON บานรุนใหม 4,590,000 ฟรี ทุกคาใชจายวันโอน (มูลคา 180,000 บาท)

เพฟ บางนา

H01 288/64 ALPHA บาน 5 นอน 4 จอด แปลงมุม ท่ีดินใหญ โซนสวนตัว 10,500,000 9,500,000 สวนลด 1 ลาน + เฟอรนิเจอร มูลคา 500,000 บาท

H14 288/77 BETA บานรุนขายดี ท่ีดินใหญ จํานวนจํากัด 7,090,000 - ฟรี ทุกคาใชจาย : คาโอน(มูลคา24,000บาท) ฟรีคาจดจํานอง(มูลคา69,900บาท) 
ฟรีคาสวนกลาง(มูลคา52,541บาท) 

H10 288/73 DELTA แปลงสวย โซนใหม ท่ีดินใหญ รองรับ 4 จอด 5,890,000 - ฟรี ทุกคาใชจาย : คาโอน(24,000บาท) ฟรีคาจดจํานอง(57,900บาท) ฟรีคาสวนกลาง(45,802
บาท) 

J04 288/92 DELTA แปลงสวย ถนนเมน หลังสุดทาย 5,390,000 - ฟรี ทุกคาใชจาย : คาโอน(24,000บาท) ฟรีคาจดจํานอง(52,900บาท) ฟรีคาสวนกลาง(35,069
บาท) 

เพฟ มอเตอร์เวย-์ฉะเชิงเทรา

A21 54/21 BICESTER อาคารพาณิชย ติดถนนใหญ 3,690,000 NET

R06 54/137 COSHAM แปลงสวย ใกลสวน 2,590,000 ฟรี ทุกคาใชจายวันโอน (มูลคา51,000บาท)

J02 54/113 HOVE แปลงสวย ใกลสวน 3,690,000 NET

Q01 54/160 CARDIFF แปลงสวย ใกลสวน 3,690,000 ฟรี ทุกคาใชจายวันโอน (มูลคา115,500บาท)

J06 54/197 WALES แปลงสวย 4,690,000 NET

เพฟ ประชาอุทิศ 

W05 898/289 PAVE X+ แปลงมุม สวนตัวหนาบานไมติดใคร 6,190,000 5,490,000 ลดแรง แปลงมุม
W03 898/287 PAVE X+ แปลงมุม สวนตัว 6,290,000 5,490,000 ลดแรง แปลงมุม
I07 898/149 PAVE X+ ท่ีดินใหญ 114.9 ตร.วา แปลงมุมสวนตัว 9,990,000 8,490,000 สวนลด 1,500,000 บาท และ ฟรี! ทุกคาใชจาย มูลคา 225,650 บาท

N12 898/187 PAVE XL บานตัวอยางพรอมอยูแอร+◌ฺBuilt-inท้ังหลัง แปลงมุม 
ติดถนนเมน วิวสวน 10,990,000 8,990,000 สวนลด 2,000,000 บาท ฟรี! แอร + Built-in ท้ังหลัง

เพฟ รังสิต F02 98/91 PAVE Y
บานตัวอยางแตงครบพรอมอยู 

ทําเลสวยติดถนนเมนใกลสโมสร ฟรี Built-in + 
แอรท้ังหลัง

8,990,000 7,990,000 สวนลดเงินสดมูลคา 1,000,000 บาท

เพฟ ปินเกลา้-ศาลายา

AF05 95/289 COTON แปลงสวย 5,190,000 รับเงินคืน 500,000 บาท
AH04 95/312 HINXTON แปลงมุม ถนนเมน 6,390,000 รับเงินคืน 500,000 บาท
AH09 95/317 HINXTON แปลงมุม ถนนเมน 6,390,000 รับเงินคืน 500,000 บาท
AH03 95/311 HINXTON แปลงมุม ถนนเมน 6,590,000 รับเงินคืน 500,000 บาท

เวร์ิคเพลส เพชรเกษม -
88 338/88 หนา้กวา้ง  เมตร แปลงหนา้สวน หนา้กวา้ง  เมตร 7,590,000 5,790,000 สว่นลด .  ลา้น. ฟรี คา่ใชจ่้าย ณ วนัโอน(มลูคา่ , บาท) แอร์  ตวั (มลูคา่ , บาท) +CB 

,  บาท
59 338/59 หนา้กวา้ง  เมตร แปลงหนา้สวน หนา้กวา้ง  เมตร 6,590,000 4,990,000 สว่นลด .  ลา้น ฟรี คา่ใชจ่้าย ณ วนัโอน(มลูคา่ , บาท) แอร์  ตวั (มลูคา่ , บาท) 

เวร์ิฟ เพชรเกษม 
122 324/123 LOFT แปลงมมุ สว่นตวั 3,690,000 คชจ.วนัโอน(มลูคา่ , บาท)+แอร์นอนใหญ(่มลูคา่ , บาท)+เฟอร์นิเจอร์มลูคา่ ,  

บาท+มา่นทงัหลงัมลูคา่ ,  บาท

15 324/16 Home office 5 เมตร โฮมออฟฟิศหนา้โครงการ 8,590,000 7,990,000 คชจ.วนัโอน(มลูคา่ , บาท)+แอร์ทงัหลงั(มลูคา่ , บาท)+เฟอร์นิเจอร์มลูคา่ ,  
บาท+มา่นทงัหลงัมลูคา่ ,  บาท

เวร์ิฟ เพชรเกษม -
23 356/23 NEW LUXE

5.6 M. แปลงมาตรฐาน ใกลส้โมสร สวน 4,290,000 3,990,000 คา่ใชจ่้ายวนัโอน(มลูคา่ , บาท)+แอร์นอนใหญ(่มลูคา่ ,  บาท)+มา่นทงัหลงั (มลูคา่ ,  
บาท)+เฟอร์นิเจอร์ มลูคา่ ,  บาท

34 356/34 NEW LUSH
7.9 M. โซนใหม ่หนา้โครงการ ใกลส้โมสรและสวนสว่นกลาง 5,790,000 5,290,000 คา่ใชจ่้ายวนัโอน(มลูคา่ ,  บาท)+แอร์หอ้งนอนใหญ(่มลูคา่ ,  มลูคา่)+มา่นทงัหลงั (มลูคา่ 

,  มลูคา่)+เฟอร์นิเจอร์ มลูคา่ ,  บาท

เวร์ิฟ พระราม 33 14/33 NEW LOFT แปลงมมุ โซนสว่นตวั 5,790,000 5,590,000 สว่นลด ,  บ. ฟรีคา่โอน(มลูคา่ ,  บาท ) ฟรีคา่จดจํานอง( มลูคา่ ,  บาท)
ฟรีคา่สว่นกลาง  ปี(มลูคา่ ,  บาท)

เวร์ิฟ สายไหม-พหลโยธิน 37 89/37 Miley  โซน ถ.เมน ใกลค้ลบัเฮา้ส์ 3,690,000 แอร 1 เคร่ือง( มูลคา 26,906.22 บาท) ฟรี! เฟอรครบท้ังหลัง

เวร์ิฟ ติวานนท-์รังสิต BC1 108/35 LUXE บา้นตวัอยา่ง แปลงมมุ หนา้โครงการ 6,190,000  - 
ฟรีคา่สว่นกลาง  ปี(มลูคา่ , .  บาท) คา่โอนกรรมสิทธิ (มลูคา่ ,  บาท) คา่จดจํานอง(มลูคา่ 

,  บาท)

เซ็นทริค รัชโยธิน
10B16 1656/94 1-Bedroom วิวเมืองดานหนาโครงการ 5,590,000 4,590,000 ฟรีคาใชจายวันโอนฯ 3 รายการ

09C12 1656/73 1-Bedroom Plus  วิวดานหลังเงียบสงบ 6,450,000 5,290,000 ฟรีคาใชจายวันโอนฯ 3 รายการ

10C04 1656/82 1-Bedroom Plus ทิศตะวันอออก วิวBTS 6,460,000 5,290,000 ฟรีคาใชจายวันโอนฯ 3 รายการ

แชมเบอร์ส ออ่นนุช สเตชนั

A05A25 1-Bedroom ยูนิตหลุดดาวน ราคาเดียว 3,690,000 2,990,000 ฟรีคาใชจายวันโอนฯ 3 รายการ
A08A15 1-Bedroom ยูนิตหลุดดาวน ราคาเดียว 3,590,000 2,990,000 ฟรีคาใชจายวันโอนฯ 3 รายการ
A08A17 1-Bedroom ยูนิตหลุดดาวน ราคาเดียว 3,590,000 2,990,000 ฟรีคาใชจายวันโอนฯ 3 รายการ
A08A20 1-Bedroom ยูนิตหลุดดาวน ราคาเดียว 3,590,000 2,990,000 ฟรีคาใชจายวันโอนฯ 3 รายการ

บีทนิค 122B06 1/39 2-Bedroom หองมุม (corner view) วิวเมืองเสนรถไฟฟา 24,490,000 18,857,300

 ชิดลม T362B01 28/50 2-Bedroom 2 หองนอนชั้นสูง วิวเมือง มองเห็นสวนลุมพินี 36,232,000 26,811,680 ฟรีคาใชจาย 3 รายการ (คาโอน, คาสวนกลาง 1 ป, เงินกองทุนสํารอง)

*รายละเอียดโปรโมชั่น New year New Home

1. โปรโมชั่นเฉพาะลูกคาท่ีจองในชวงวันท่ี 7 ม.ค. 2564 -14 มี.ค. 2564 และโอนฯ ภายในวันท่ี 31 มี.ค. 2564 และลูกคารับโปรโมชั่นน้ีภายใน 45 วันทําการ หลังโอนกรรมสิทธิ์
2. โปรโมชั่นดังกลาวเฉพาะ 52 โครงการท่ีเขารวม และเฉพาะแปลงท่ีกําหนดเทาน้ัน โดยมูลคาแตกตางไปตามโครงการ
3. บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปล่ียนแปลงเงื่อนไข โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา และเปนไปตามท่ีบริษัทฯ กําหนด สอบถามเพ่ิมเติมโทร. 1749 หรือ www.scasset.com


