
No. โครงการ แปลงทีเ่ขา้รว่ม ชือ่แบบบา้น ขอ้มลูแปลง ราคา โปรโมช ัน่ โปรโมช ัน่ ON-TOP

แกรนด ์บางกอก บเูลอวารด์
บางนา-ออ่นนุช

แกรนด ์บางกอก บเูลอวารด์ แอร ์Cassette Type จ านวน 10 เครือ่ง มลูคา่ 639,574 บาท,

อสีต ์พระราม 9 คา่โอนกรรมสทิธิ ์มลูคา่ 95,704 บาท, คา่สว่นกลาง 2 ปี มลูคา่ 157,114 บาท
แกรนด ์บางกอก บเูลอวารด์

ราชพฤกษ์-จรัญฯ
แกรนด ์บางกอก บเูลอวารด์

พระราม 5
แกรนด ์บางกอก บเูลอวารด์
รามอนิทรา-เสรไีทย

Cashback 5,000,000 บาท  ฟร!ี คา่ใชจ้า่ยวนัโอน 2 รายการ ไดแ้ก่
คา่โอน มลูคา่ 95,800 บาท, คา่สว่นกลาง 2 ปี มลูคา่ 228,144 บาท

บา้นหร ู3 ชัน้ แปลงมมุ ฟังกช์ัน่พเิศษ สว่นลด 3,000,000 บาท, ฟรคีา่ใชจ้า่ยฯ 2 รายการ ไดแ้ก่
Penthouse Master Bedroom 110 ตร.ม. คา่โอน มลูคา่ 207,450 บาท, คา่สว่นกลาง 2 ปี มลูคา่ 141,336 บาท

Cashback 2 ลา้นบาท + ฟรคีา่ใชจ้า่ยฯ 2 รายการ ไดแ้ก่
คา่โอน มลูคา่ 63,570 บาท, คา่สว่นกลาง มลูคา่ 123,304.80 บาท

บา้นหรู 3 ชัน้สไตล ์Urban Sanctuary Villa แปลงมมุ  สว่นลด 7,000,000 บาท + Voucher pantry และครัว พรอ้มชดุรับประทานอาหาร
พรอ้มสระสว่นตัวและลฟิท ์5 นอน 7 น ้า 5 จอดรถ มลูคา่ 2,000,000 บาท + ฟรคีา่ใชจ้า่ย มลูคา่ 551,111 บาท + ฟรแีอรทั์ง้หลัง มลูคา่ 459,565 บาท

โฮมออฟฟิศหรู ท าเลวภิาวด ี350 ตร.ม. 3 นอน 4 น ้า 4 จอดรถ
แตง่หรคูรบทัง้หลัง พรอ้มเขา้อยู่

บางกอก บเูลอวารด์ ซกิเนเจอร์
สาทร-ราชพฤกษ์

บางกอก บเูลอวารด์ ซกิเนเจอร์  Cashback 3,000,000 บาท, ฟร ีครัว Built-In มลูคา่ 500,000 บาท,

ลาดพรา้ว-เสรไีทย ฟรคีา่สว่นกลาง มลูคา่ 123,768 บาท, คา่โอน มลูคา่ 79,900 บาท
บางกอก บเูลอวารด์
รามอนิทรา-เสรไีทย
บางกอก บเูลอวารด์ รับเงนิคนื 2,000,000 บาท ฟร ีBuilt-in ชดุครัว มลูคา่ 200,000 บาท
รามอนิทรา-เสรไีทย 2  ฟรคีา่โอน 61,050 บาท, คา่สว่นกลาง 2 ปี 104,544 บาท, ประตรัูว้อัตโนมัติ
บางกอก บเูลอวารด์ สว่นลด 2,000,000 บาท ฟร!ีคา่ใชจ้า่ยวนัโอน 2 รายการ
พระราม 9 ไดแ้ก ่คา่โอน 67,347 บาท, คา่สว่นกลาง 2 ปี 110,023 บาท

บางกอก บเูลอวารด์
พระราม 5

บางกอก บเูลอวารด์ ฟรคีา่ใชจ้า่ยวนัโอน 3 รายการ ไดแ้ก ่คา่สว่นกลาง มลูคา่ 63,360 บาท 

แจง้วฒันะ 2 คา่โอน มลูคา่ 97,900 บาท คา่จดจ านอง มลูคา่ 93,005 บาท
แอรทั์ง้หลัง มลูคา่ 56,873 บาท + cashback มลูคา่ G391,000,000 บาท

บางกอก บเูลอวารด์
สาทร-ป่ินเกลา้ 2
บางกอก บเูลอวารด์ สว่นลด 5,000,000 บาท + คา่ใชจ้า่ย 3 รายการ ไดแ้ก ่คา่โอน มลูคา่ 305,000 บาท

วภิาวดี คา่จดมลูคา่ 274,500 บาท คา่สว่นกลาง มลูคา่ 244,512 บาท
บางกอก บเูลอวารด์ บา้นหร ู5 หอ้งนอน 5 หอ้งน ้า 3 จอดรถ

เวสตเ์กต ทีด่นิ 70.1 ตร.วา พืน้ทีใ่ชส้อย 327 ตร.ม. CODE สว่นลดคา่อาหาร 
บางกอก บเูลอวารด์ LINE MAN มลูคา่ 10,000 บาท*
ศรนีครนิทร-์บางนา
บางกอก บเูลอวารด์ บา้นตัวอยา่ง 4 นอน 3 น ้า 3 จอด ลด 2,000,000 บาท, ฟรคีา่ใชจ้า่ยวนัโอน 3 รายการ มลูคา่ 298,339 บาท (เมือ่แสดงหลักฐานการฉีดวัคซนีป้องกัน COVID-19

ป่ินเกลา้-เพชรเกษม ทีด่นิ 70 ตร.ว. พืน้ทีใ่ชส้อย 213 ตร.ม. ใกลส้วน (คา่โอน 56,039 คา่จดจ านอง 149,900 คา่สว่นกลาง 92,400), Cashback 1,000,000 บาท พรอ้มแนบคูก่ับบตัรประชาชน)

บเูลอวารด์ ทัสคานี ทาวนโ์ฮม สไตล ์รสีอรท์ ใกลห้าดชะอ า สว่นลด 3,000,000 บาท, ฟรคีา่ใชจ้า่ยวนัโอน 3 รายการ รวมมลูคา่ 184,829 บาท,

ชะอ า-หัวหนิ 3 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า 2 จอดรถ ทีด่นิ พืน้ทีใ่ชส้อย ฟรแีอรทั์ง้หลัง มลูคา่ 78,307 บาท

ฟรแีอร ์มลูคา่ 46,933.48 บาท + ฟร!ี ทกุคา่ใชจ้า่ย ไดแ้ก ่คา่สว่นกลาง มลูคา่ 73,169 บาท
คา่โอน มลูคา่ 76,900 บาท คา่จด มลูคา่ 71,755 บาท + ฟรมีา่น มลูคา่ 72,016.00 บาท + เฟอร ์มลูคา่ 100,000 บาท

เวนวิ โฟลว ์ตวิานนท-์รังสติ บา้นเดีย่วทีด่นิใหญ ่แปลงมมุ ถนนเมน ลดทันที ่1,000,000 บาท ฟรคีา่ใชจ้า่ยวนัโอน 3 รายการ
ทีด่นิ 59.70 ตร.ว 4 นอน 3 น ้า 2 จอดรถ ไดแ้ก ่คา่โอน 40,905 บ. คา่จดจ านอง 77,900 บ. คา่สว่นกลาง 2 ปี 55,879 บ.

เวนวิ โฟลว ์พระราม 5

ลดทันที ่1,000,000 บาท ฟรคีา่ใชจ้า่ยวนัโอน 2 รายการ
ไดแ้ก ่คา่โอน 47,270 บ. คา่สว่นกลาง 2ปี 105,209 บ.

บา้นเดีย่ว 5 นอน 4 จอด ทีด่นิใหญ ่147 ตร.ว.
แปลงมมุ หนา้บา้นไมต่ดิใคร

J06 WALES บา้นเดีย่วรุ่นใหม ่ทีด่นิใหญ ่70.5 ตร.วา 4,790,000 ฟรคีา่ใชจ้า่ยวนัโอน มลูคา่ 180,000 บาท
R08 COSHAM บา้น DUO HOME พรอ้มอยู่ 2,690,000 ฟรคีา่ใชจ้า่ยวนัโอน มลูคา่ 51,000 บาท

ฟรคีา่ใชจ้า่ยวนัโอน ไดแ้ก ่คา่โอน 27,000 บาท
คา่จดจ านอง 78,900 บาท คา่สว่นกลาง 55,349 บาท
สว่นลด 200,000 + ฟรจีอง + คา่ใชจ้า่ยวนัโอน ไดแ้ก่

คา่โอน 140 บาท คา่จดจ านอง 295 บาท คา่สว่นกลาง 29,568 บาท
บา้นแปลงมมุสว่นตัว ทีด่นิ 46.40 ตร.ว. ฟรคีา่ใชจ้า่ยวนัโอน 3 รายการ ไดแ้ก ่คา่โอน 28,373 บ. คา่จดจ านอง 53,900 บ.

3 นอน 3 น ้า 2 จอดรถ 2 ครัวไทย คา่สว่นกลาง 2ปี 43,430 บ., ฟรผีา้มา่น 32,000 บ., ฟรบีิว้อนิครัว 50,000 บาท
ว ีคอมพาวด์ แปลงมาตรฐาน  3 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า 2 จอดรถ 2 ครัว (สว่นลด 500,000 บาท จากราคาปกต ิ7,490,000 บาท) cashback 400,000 บาท

โปรโมชัน่ส าหรับลกูคา้ทีจ่อง ภายในวันที ่11 มถินุายน 2564 ถงึวันที ่31 สงิหาคม 2564 และโอนกรรมสทิธิภ์ายในวันที่ 15 กันยายน 2564 โดยโปรโมชัน่ดังกลา่วจะไดรั้บ ภายใน 45 วัน หลังวันโอนกรรมสทิธิ ์ทัง้นีเ้ฉพาะโครงการและแปลงทีเ่ขา้ร่วมรายการ จ านวน 43 โครงการ มลูคา่โปรโมชัน่จะแตกตา่งกันไปในแตล่ะโครงการ  รายละเ
อยีดโปรโมชัน่อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้  และเป็นไปตามทีบ่รษัิทฯ ก าหนด (ภาพทกุภาพในโปรโมชัน่ WE ARE VACCINATED เป็นภาพเพือ่ประกอบการโฆษณาเทา่นัน้) สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที่ www.scasset.com หรอืโทร. 1749

เง ือ่นไขโปรโมช ัน่ WE ARE VACCINATED

36 92 Birch 6,990,000

2,990,000

35 ว ีคอมพาวด ์ตวิานนท-์รังสติ CE011 Birch 5,390,000

34 ว ีคอมพาวด ์บางนา N10 Loft พรเีมีย่มทาวนโ์ฮม ฟังกช์ัน่บา้นเดีย่ว แปลงมมุใหญ ่พรอ้มสวนสว่นตัว 

5,790,000 cash back 500,000 บาท

33 เพฟ บางนา H17 ALPHA บา้นเดีย่ว 5 นอน รองรับ 4 จอด ท าเลสว่นตัว ขา้งบา้นตดิสวน 7,990,000

32 เพฟ ป่ินเกลา้-ศาลายา AJ12 COTON บา้นทีด่นิใหญแ่ปลงมมุสว่นตัว

11,990,000 สว่นลด 3,000,000 บาท

30 เพฟ บา้นโพธิ-์ฉะเชงิเทรา I01 MARSTON บา้นเดีย่ว 5 นอน ทีด่นิใหญ ่แปลงมมุถนนเมน 6,990,000 ฟร ีแอรท์กุหอ้งนอน มลูคา่รวม 90,000 บาท

29 เพฟ ประชาอทุศิ 90 J03 PAVE XL

11,290,000 ราคาพเิศษ 9.99 ลา้น ฟรคีา่สว่นกลาง 10 ปี(432,000) ฟรคีา่ธรรมเนยีมการโอน (36,900)

28 เวนวิ พระราม 9 K12 Willow บา้นเดีย่วทีด่นิใหญ ่ โซนหนา้สวน ตดิถนนเมน 12,890,000

27 57 Brook บา้นเดีย่ว 4 นอน โซนใหมส่ว่นตัว 

7,690,000

26 241 Redwood 7,790,000

25 เวนวิ โฟลว ์รังสติ 70 BREEZE PLUS บา้น 5 นอน 3 จอด 

24 เวนวิ โฟลว ์แจง้วฒันะ L06 PERSIAN บา้นเดีย่ว 5 นอน ทีด่นิใหญ ่แปลงมมุ ถนนเมน 9,290,000 ลด 1,000,000 บาท

16,990,000

23 D07 Firenze 9,990,000

22 E2  Empire

14,690,000 แอรท์กุหอ้งนอน มลูคา่ 89,482 บาท

21 110 Neu Varen บา้น 4 นอน แปลงพเิศษ NEW SERIES แปลงมมุ ทีด่นิใหญ่ 10,990,000 คา่สว่นกลาง 2 ปี (69,240 บาท) + คา่โอน (37,421 บาท)

20 73 Marseille

12,590,000 สว่นลด 600,000 บาท

19 21 Geysir Plus บา้นหรหูนา้สวน 113.2 ตร.วา ฟังกช์ัน่ใหม ่4 นอน 5หอ้งน ้า 5 ทีจ่อดรถ 35,500,000

18 153 Varen บา้นหลังใหญ ่บนทีด่นิกวา่ 75 ตร.วา 4 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า 2 ทีจ่อดรถ

ราคาพเิศษ 14,090,000 บาท

17 235 sommeren บา้นหร ู5 นอน 4 น ้า 2 จอด ทีด่นิ 72.5 ตร.ว. 12,990,000

20,990,000

16 172 vinteren+ แปลงมมุถนนเมน ใกลส้วน 14,090,000

15 P09 Oslo บา้นหรหูลังใหญ ่แปลงพเิศษ โซนใหม ่ตดิสวน 1 ไร ่

สว่นลด 3,000,000 บาท ฟร ีBuilt-in ทัง้หลัง มลูคา่ 500,000 บาท

14 53 Sommeren บา้นหร ูฟังชัน่กใ์หม ่ท าเลหนา้สวน 19,400,000

28,900,000

13 D2 Geysir บา้นหรู แปลงมมุ Private Zone 3 หลังสดุทา้ยปิดโครงการ 16.900,000

12 45 Hallberg บา้นหร ู4 หอ้งนอน 3 จอดรถ ววิทะเลสาบ แปลงมมุ ทีด่นิใหญ่

สว่นลด 3,000,000 บาท

11 7 Sandringham บา้นหรู แปลงมมุ ทีด่นิใหญ ่114.3 พรอ้มตกแตง่ทัง้หลัง 39,290,000 สว่นลด 4,000,000 บาท ฟรคีา่ใชจ้า่ยวนัโอน 3 รายการ รวมมลูคา่ 385,080 บาท

62,000,000

10 เฮดควอเทอรส์ วภิาวดี 2 HQ-M 28,900,000

9 เดอะ เจนทร ิวภิาวดี 8 Hudson

  คฤกหาสนห์รู สไตลเ์วนสิ 443 ตร.ม. 4 จอดรถ 2 หลังสดุทา้ย 27,900,000 Cashback 3 ลา้น, ฟรคีา่สว่นกลาง มลูคา่ 162,790 บาท, ฟรคีา่โอน มลูคา่ 81,675 บาท

4 32 New Porch คฤหานห์รู 5 นอน 563 ตร.ม. พรอ้มตกแตง่ทัง้หลัง

8 เดอะ เจนทร ิพัฒนาการ 7 Haven บา้นหรู 3 ชัน้ แปลงพเิศษ Exclusive Zone ใกลค้ลับเฮาส์ 35,000,000

36,900,000

7 เดอะ เจนทร ิสขุมุวทิ 39 Manhattan Elite 35,900,000

6 เดอะ เจนทร ิเอกมัย-ลาดพรา้ว 98/8 New Brooklyn บา้นหร ู3 ชัน้ 'The Limited Series' แปลงมมุสว่นตัว ทีด่นิใหญ่

3 62 San Macro คฤหาสนห์รูู บนทีด่นิเกอืบ 1 ไร่ 71,900,000 สว่นลด 4,000,000 บาท

31 เพฟ มอเตอรเ์วย-์ฉะเชงิเทรา

1 21 Arch คฤหาสนห์รู โครงการใหม ่ทีด่นิใหญ ่แปลงมมุ 25,900,000 สว่นลด 1,000,000 บาท พรอ้มเฟอร ์มลูคา่ 1,000,000 บาท

2 C02 Minervia Private Zone ตดิสวนสว่นกลาง 35,900,000

49,900,000 บา้นตัวอยา่ง พรอ้มตกแตง่

5 J5 San Polo



ราชพฤกษ์-ป่ินเกลา้ ทีด่นิ 41.8 ตร.ว. พืน้ทีใ่ชส้อย 169 ตร.ม. ฟรคีา่ใชจ้า่ยวันโอน 3 รายการ (คา่โอน 26,235 บ. คา่จดจ านอง 69,900 บ. คา่สว่นกลาง 2ปี 58,186 บ.)

4 นอน 3 น ้า 2 จอด ทีด่นิ 20.7 ตร.ว. ลด 300,000 บาท ฟรคีา่ใชจ้า่ยวันโอน 3 รายการ (คา่โอน 39,600 คา่จดจ านอง 41,900 คา่สว่นกลาง 26,330)

พืน้ทีใ่ชส้อย 136 ตร.ม. + แอรทั์ง้หลัง มลูคา่ 68,844 บาท +Cashback 100,000 บาท
แปลงมมุถนนเมน รองรับ 3 นอน 2น ้า 2 จอด ทีด่นิ 18 ตร.ว. ลด 200,000 บาท ฟรคีา่ใชจ้า่ยวันโอน 3 รายการ(คา่โอน 13,744 คา่จดจ านอง 33,900 คา่สว่นกลาง 22,464)

พืน้ทีใ่ชส้อย 112 ตร.ม. + แอรทั์ง้หลัง มลูคา่ 68,844 บาท +Cashback 100,000 บาท
GV HomePro มลูคา่ 100,000 บาท 

ฟรแีอรห์อ้งนอนใหญ ่มลูคา่ 14,004 บาท ฟรมีา่นทัง้หลัง มลูคา่ 33,705 บาท
ฉลองปิดโซน ราคาเดยีว อาคารพาณชิย ์กวา้ง 5 เมตร ลด 1,000,000 บาท คชจ.วันโอน 3 รายการ(คา่โอน 28,348 คา่จดจ านอง 65,900 คา่สว่นกลาง 53,078)

ทีด่นิ 22.8 ตร.ว. พืน้ทีใ่ชส้อย 223 ตร.ม. +แอรทั์ง้หลัง มลูคา่ 245,900 บาท+ Cashback 500,000 บาท

รายละเอยีดโปรโมช ัน่ 

1. โปรโมชัน่เฉพาะลกูคา้ทีจ่องชว่งวนัที่ 11 มถินุายน 2564 - 31 สงิหาคม 2564 และโอนกรรมสทิธิภ์ายใน 15 กันยายน 2564 และโปรโมชัน่ดงักลา่วจะไดรั้บภายใน 45 วนั หลงัวนัโอนกรรมสทิธิ์
2. โปรโมชัน่ดงักลา่วเฉพาะโครงการทีเ่ขา้รว่ม และเฉพาะแปลงทีก่ าหนดเทา่นัน้ โดยมลูคา่แตกตา่งกันไปตามโครงการ
3. การรับสทิธิ ์Code LINE MAN มลูคา่ 10,000 บาท ตอ้งแสดงหลกัฐานการฉีดวคัซนีโควดิ-19 อยา่งนอ้ย 1 เข็ม ณ ส านักงานขาย รปูแบบใดก็ได ้อาท ิเอกสารยนืยันจากทางโรงพยาบาล หรอืแอปพลเิคชัน่หมอพรอ้ม คูก่ับบตัรประชาชน โดยชือ่ในเอกสารและบตัรจะตอ้งตรงกัน
4. บรษัิทฯ ขอสงวนสทิธิก์ารเปลีย่นแปลงเงือ่นไขโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหนา้ และเป็นไปตามทีบ่รษัิทก าหนด สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่www.scasset.com หรอืโทร. 1749

*เง ือ่นการใช ้Code LINE MAN มลูคา่ 10,000 บาท
1. Code มมีลูคา่ 10,000 บาท โดยสามารถใชไ้ดค้รัง้ละ 200 บาท/1การสัง่ซือ้ 
2. สามารถใช ้code เป็นสว่นลดคา่อาหารในการสัง่อาหารเฉพาะรา้นอาหารทีเ่ขา้รว่มรายการผา่นแอปพลเิคชัน่  LINE MAN (เฉพาะรา้นทีเ่ขา้รว่ม GP บนแอปพลเิคชัน่ LINE MAN)

3. สามารถใช ้code ไดทั้ง้การจา่ยในรปูแบบเงนิสดและบตัรเครดติ
4. ไมก่ าหนดยอดขัน้ต า่การสัง่อาหารตอ่ออเดอร์
5. Code สามารถใชไ้ด ้6 เดอืน นับตัง้แตว่นัที ่LINE MAN ออกให ้

4,090,000 เฟอรฯ์+เครือ่งใชไ้ฟฟ้าครบ มลูคา่รวม 23,433 บาท ฟรคีา่ใชจ้า่ยวนัโอนฯ มลูคา่ 90,083 บาท

43 แชมเบอรส์ ออ่นนุช สเตชัน่ C03A11 1-Bedroom ยนูติสดุไพรเวท ใกลส้วน+สระ 3,450,000 เฟอรฯ์+เครือ่งใชไ้ฟฟ้าครบ มลูคา่ 100,000 บาท ฟร!ีทกุคา่ใชจ้า่ยวนัโอนฯ มลูคา่ 59,003 บาท

42 เซน็ทรคิ รัชโยธนิ 10B16 1-Bedroom 1 Bed ราคาพเิศษ ววิสวย ต าแหน่งสวย 

เวริค์เพลส เพชรเกษม 81-241 89 กวา้ง 5 เมตร 7,590,000

3,390,000

40 เวริฟ์ พระราม 5 79 New Lush ทาวนโ์ฮม 7.9 เมตร แปลงมมุ ถนนเมน 6,490,000

39 เวริฟ์ เพชรเกษม 81 168 LOFT

4,850,000
ฟรคีา่สว่นกลาง 2 ปี มลูคา่ 48,240 + แอร2์6,906.22

ฟรเีฟอรฯ์ มลูคา่ 78,534 บาท + จอง 0 บาท ท าสญัญา 0 บาท มลูคา่ 10,000 บาท

38 เวริฟ์ เพชรเกษม 60 NEW LUXE 4,290,000

37 เวริฟ์ สายไหม-พหลโยธนิ 32 Miley พรเีมีย่มทาวนโ์ฮม แปลงมมุ สว่นตัว

36 92 Birch 6,990,000


