
No. โครงการ แปลงทีเ่ขา้รว่ม ชือ่แบบบา้น ขอ้มลูแปลง ราคา โปรโมช ัน่ (19 เม.ย. 64-13 ม.ิย. 64)

1 แกรนด ์บางกอก บเูลอวารด์ บางนา-ออ่นนุช 4 BrandenBurg โซนสว่นตัว แปลงมมุไมต่ดิใคร ทีด่นิใหญ่ 33,900,000 ราคาพเิศษ 29,900,000 บาท 

2 แกรนด ์บางกอก บเูลอวารด์ อสีต ์พระราม 9 B03 ATHENIA แปลงทีด่นิใหญรุ่น่ขายด ี 42,900,000 ราคาพเิศษ 37.9 ลบ. พรอ้ม ฟรแีอรทั์ง้หลัง (10 เครือ่ง มลูคา่ 652,813 บาท )  +  คา่ใชจ้า่ย ณ วนัโอน* ( คา่สว่นกลาง 2 ปี 192,461 บาท & คา่ธรรมเนียมการโอน 118,621 บาท )

3 แกรนด ์บางกอก บเูลอวารด์ พระราม 5 39 New Porch แปลงมมุ ใกลส้วนรมิน ้า 38,900,000 เครือ่งปรับอากาศทัง้หลัง
4 แกรนด ์บางกอก บเูลอวารด์ ราชพฤกษ์-จรัญฯ 62 San Macro แปลงมมุ ทีด่นิใหญ่ 71,900,000 สว่นลด 4,000,000 บาท
5 แกรนด ์บางกอก บเูลอวารด์ รามอนิทรา-เสรไีทย J4 San Macro คฤหาสน ์5 หอ้งนอน แปลงมมุ โซนสดุทา้ย 38,900,000 ส่ว่นลด 3 ลา้นบาท ฟรคีา่ใชจ้า่ยวนัโอน ไดแ้ก ่คา่โอน 102,180  คา่สว่นกลาง 2 ปี 213,528 บาท
6 เดอะ เจนทร ิวภิาวดี 8 Hudson แปลงมุมุ ทีด่นิใหญ ่112.9 ตร.ว หลังสดุทา้ย 62,000,000 Get Special Privilege Up to 10 MB.

7 เดอะ เจนทร ิพัฒนาการ 7 Haven แปลงพเิศษ โซนใกลส้วน 35,000,000 ฟรคีา่โอน มลูคา่ 63,570 บาท, คา่สว่นกลาง 2 ปี มลูคา่ 123,304.8 บาท
8 เดอะ เจนทร ิสขุมุวทิ 35 Manhattan Elite แปลงมมุ ทีด่นิใหญ ่โซนใกลส้วน 35,900,000 ราคาพเิศษ 30,900,000 บาท 

9 เดอะ เจนทร ิเอกมัย-ลาดพรา้ว 7 New Brooklyn บา้นโซนใหม ่แปลงมมุสว่นตัว 32,900,000 สว่นลด 5,000,000 บาท ฟร!ีคา่ใชจ้า่ยวนัโอน 2 รายการ (คา่โอน มลูคา่ 85,900 บาท, คา่สว่นกลาง 2 ปี มลูคา่ 194,880 บาท)

10 บางกอก บเูลอวารด์ พระราม 9 L7 Bergen แปลงพเิศษ โซนใกลส้วน 15,990,000 สว่นลด 3,000,000 บาท ฟร!ี แอรทั์ง้หลัง 7 เครือ่ง มลูคา่ 140,802 บาท
11 บางกอก บเูลอวารด์ ซกิเนเจอร ์ลาดพรา้ว-เสรไีทย 42 Hallstatt บา้นรุน่ใหญ ่513 ตรม. แปลงมมุ เพดานสงู 5 ม. 31,590,000 สว่นลด 4 ลา้นบาท ฟรคีา่ใชจ้า่ยวนัโอน ไดแ้ก ่คา่โอน 93,590 คา่สว่นกลาง 2 ปี 143,856 บาท คา่จดจ านอง 200,000 บาท
12 บางกอก บเูลอวารด์ ซกิเนเจอร ์สาทร-ราชพฤกษ์ 16 Sandringham บา้นทีด่นิใหญ ่135.2 ตร.วา. แปลงมมุ 30,290,000 สว่นลด 4 ลา้นบาท ฟรคีา่ใชจ้า่ยวนัโอน 3 รายการ ไดแ้ก ่คา่โอน 90,854 คา่สว่นกลาง 2 ปี 121,855 บาท คา่จดจ านอง 200,000 บาท Voucher Built In ครัวมลูคา่ 450,000 บาท 

13 บางกอก บเูลอวารด์ เวสตเ์กต 39 Bonifacio บา้นใกลส้วน แปลงมมุ 18,090,000 รับขอ้เสนอมากกวา่ 1,000,000* แอรท์กุหอ้งนอน
14 บางกอก บเูลอวารด์ สาทร-ป่ินเกลา้2 153 varen แปลงมมุ ทีด่นิใหญก่วา่ 70 ตร.วา 13,590,000 ลด 600,000 ฟรแีอรทั์ง้หลัง + ฟร ีexclusive package ทีพั่ก trisara phuket มลูคา่ 100,000 บาท คา่ใชจ้า่ยวนัโอน
15 บางกอก บเูลอวารด์ พระราม 5 154 sommeren แปลงมมุ 97.5 วา ที่ีด่นิใหญ ่ตดิถนนเมน 17,590,000 ลด 5 แสน ฟรคีา่ใชจ้า่ยวนัโอน ไดแ้ก ่คา่โอน 70,483 คา่สว่นกลาง 2 ปี 70,200 บาท คา่จดจ านอง 170,900 บาท
16 บางกอก บเูลอวารด์ เพชรเกษม-ป่ินเกลา้ H3 Melrose แปลงมมุ หนา้สวนสวนตัว 11,390,000 ลด 1 ลา้น ฟรคีา่ใชจ้า่ยวนัโอน ไดแ้ก ่คา่โอน 55,105 คา่สว่นกลาง 2 ปี 80,916 บาท คา่จดจ านอง 103,900 บาทแอรทั์ง้หลัง มลูคา่ 103,285

17 บางกอก บเูลอวารด์ วภิาวดี 26 Geysir Plus แปลงมมุหนา้สวน ทีด่นิใหญ ่100 วา 32,190,000 สว่นลด 5 ลา้น + รับทองค าหนัก 10 บาท (มลูคา่กวา่ 3 แสนบาท)  + ฟรคีา่บรกิารสาธารณะ 2 ปี (216,000 บาท)

18 บางกอก บเูลอวารด์ แจง้วฒันะ 2 228 Vinteren Plus	  	 แปลงมมุ 10,190,000 ฟรทีกุคา่ใชจ้า่ยวนัโอนฯ+ แอร ์3 เครือ่ง Cash back 500,000 + แพ็กแรกพบ
19 บางกอก บเูลอวารด์ ศรนีครนิทร-์บางนา 111 Neu Varen แปลงมมุสว่นตัว ทีด่นิใหญ่ 11,390,000 ฟรคีา่สว่นกลาง 2 ปี มลูคา่ 74,520 บาท
20 บางกอก บเูลอวารด์ รามอนิทรา-เสรไีทย E3 Geysir แปลงมุมุสว่นตัว 18,900,000 สว่นลด 1,500,000 บาท ฟรคีา่โอนกรรมสทิธิม์ลูคา่ 64,460 บาท ฟรคีา่สว่นกลาง2ปีมลูคา่ 137,722 บาท
21 บางกอก บเูลอวารด์ รามอนิทรา-เสรไีทย 2 3 sommeren บา้นตกแตง่พรอ้มอยูพ่รอ้มสวนน ้าตกแปลงสวยหวัมมุ 31900000 ตกแตง่พรอ้มอยูทั่ง้หลัง+สวนน ้าตก+ สว่นลด 2,000,000 บาท + ฟร ีคา่โอน + คา่สว่นกลาง 2 ปี รวมมลูคา่ 179,008 บาท
22 ไลฟ์ บางกอก บเูลอวารด์ ราชพฤกษ์-รัตนาธเิบศร์ B04 New Blue Haven บา้นฟังกช์ั่นใหม ่ทีด่นิใหญ ่103.2 ตร.วา. 12,990,000 สว่นลด 3,000,000* แอรท์กุหอ้งนอน
23 บเูลอวารด์ ทัสคาน ีชะอ า-หวัหนิ D07 Firenze บา้นตากอากาศ พรอ้ม Pool Access ตดิหาดบรรยากาศสว่นตัว 10,990,000 ราคาพเิศษ 6,990,000*

24 เวนวิ โฟลว ์ตวิานนท-์รังสติ 241 REDWOOD แปลงมมุ ที่ีด่นิใหญ่ 7,590,000 เอสซฯี จา่ยให ้24 เดอืน (มลูคา่ 501,000 บาท) ฟรคีา่โอนกรรมสทิธิ ์(40,905 บาท) คา่จดจ านอง (75,900 บาท) คา่สวนกลาง 2 ปี (55,879 บาท) 

25 เวนวิ โฟลว ์แจง้วฒันะ K01 PERSIAN แปลงมมุ ตดิถนนเมน โซนสว่นตัว 9,890,000.00 ลด 1,000,000 ฟร!ีคา่ใชจ้า่ยวนัโอนไดแ้ก ่คา่สว่นกลาง 59,669 บาท ค่า่โอน 45,704.00 บาท คา่จด 98,900.00 บาท แอรท์กุนอน 56,718.00 บาท
26 เวนวิ โฟลว ์พระราม 5 57 Brook แปลงมุมุ โซนสว่นตัว 9,990,000 ฟรคีา่โอนกรรมสทิธิ ์(36,900) ฟรคีา่สว่นกลาง 2 ปี (86,400) ฟรคีา่จดจ านอง (95,310) แอร ์1 เครือ่ง (19,000) ผา้มา่นทัง้หลัง (58,850) และแพคแรกพบ (21,700)

27 เวนวิ โฟลว ์รังสติ 95 Breath แปลงมาตรฐาน 5,990,000 ฟร ีทกุคา่ใชจ้า่ย + แอร ์3 นอน + GV เฟอร ์100,000 แพ็กแรกพบ
28 เวนวิ พระราม 9 Q1 Willow แปลงมมุ ทีด่นิใหญ ่ 12,890,000 ลด 1,000,000 ฟร!ีคา่ใชจ้า่ยวนัโอนไดแ้ก ่คา่สว่นกลาง 102,235 บาท ค่า่โอน 46,400 บาท  แอรท์กุนอน 56,074 บาท
29 เวนวิ เวสตเ์กต 1 PINE บา้นตัวอยา่ง ตกแตง่ทัง้หลัง เฟอรน์เิจอรค์รบ 9,900,000 สว่นลด 1,000,000 บาท ฟร!ี คา่ใชจ้า่ย ณ วนัโอน 25,672 บาท คา่จดจ านอง 89,000 บาท คา่สว่นกลาง 2 ปี 76,956 บาท
30 เพฟ บางนา H11 ALPHA แปลงมมุใหญ ่ขา้งบา้นไมต่ดิใคร รองรับ 5นอน 4จอด 9,990,000 ราคาพเิศษ 9,990,000

31 เพฟ ป่ินเกลา้-ศาลายา AJ09 HINXTON แปลงมุมุถนนเมน 6,390,000 รับเงนิคนื 500,000

32 เพฟ ประชาอทุศิ 90 N12 PAVE XL บา้นตัวอยา่ง 5 นอน แปลงมมุ ววิสวน 11,990,000 ลด 2,000,000 ฟร!ีแอร+์Built-in หร ูทัง้หลัง
33 เพฟ บา้นโพธิ-์ฉะเชงิเทรา I01 MARSTON แปลงมมุ ทีด่นิใหญ่ 6,990,000 ฟร ีแอรท์กุหอ้งนอน
34 เพฟ มอเตอรเ์วย-์ฉะเชงิเทรา V08 WALES บา้นรุน่ใหม่ 3,990,000 ราคาพเิศษ 3.99 ล.

*รายละเอยีดโปรโมชั่น 
1. โปรโมชั่นเฉพาะลกูคา้ทีจ่องชว่งวนัที ่30 เมษายน 2564 - 13 มถินุายน 2564 และโอนกรรมสทิธิภ์ายใน 30 มถินุายน 2564 และโปรโมชั่นดังกลา่วจะไดรั้บภายใน 45 วนั หลังวนัโอนกรรมสทิธิ์
2. โปรโมชั่นดังกลา่วเฉพาะ 30 โครงการทีเ่ขา้ร่วม และเฉพาะแปลงทีก่ าหนดเทา่นัน้ โดยมลูคา่แตกตา่งกันไปตามโครงการ
3. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และเป็นไปตามทีบ่รษัิทก าหนด สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที่ www.scasset.com หรอืโทร. 1749

 โปรโมชัน่ส าหรับลกูคา้ทีจ่อง ภายในวนัที ่20 เมษายน 2564 ถงึวนัที ่13 มถินุายน 2564 และโอนกรรมสทิธิภ์ายในวนัที ่30 มถินุายน 2564 โดยโปรโมชัน่ดังกลา่วจะไดรั้บ ภายใน 45 วนั หลังวนัโอนกรรมสทิธิ ์ทัง้นี้ โปรโมชัน่รับขอ้เสนอพเิศษมลูคา่รวมกวา่ 60 ลา้นบาท เป็นมลูคา่รวมของทัง้ 30 โครงการทีเ่ขา้รว่มรายการ โดยมลูคา่จะแตกตา่งกันไปในแตล่ะโครงการ รายละเอยี
ดโปรโมชัน่อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และเป็นไปตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด (ภาพทกุภาพในโปรโมชัน่ THE YOU IN WE เป็นภาพเพือ่ประกอบการโฆษณาเทา่นัน้) สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่www.scasset.com หรอืโทร. 1749

เง ือ่นไขโปรโมช ัน่ THE YOU IN WE


