
Campaign Campaign Home is

Period 1 Jul - 15 Aug ( 6 Weeks)

Total Projects 44 Projects (Low Rise)

No. โครงการ แปลงท่ีเข้าร่วม ข้อมลูแปลง ราคา โปรโมชัน่ Campaign

1 กรานาดา ป่ินเกลา้-เพชรเกษม 15 คฤหาสน์หร ู786 ตร.ม 5 หอ้งนอน 7 หอ้งน ้า รองรบั 5 ทีจ่อดรถ บนทีด่นิ 201.5 ตร.วส 65,000,000 ราคาพเิศษ 61,500,000 บาท
2 แกรนด์ บางกอก บูเลอวารด์ ราชพฤกษ์-จรญั 62 คฤหาสน์หร ูบนทีด่นิเกอืบ 1 ไร*่ แปลงมมุ โซนสว่นตวั 71,900,00 สว่นลด 4,000,000 บาท พรอ้มฟรทีุกคา่ใชจ่้าย ณ วนัโอน*

3 แกรนด์ บางกอก บูเลอวารด์ ราชพฤกษ์-พระราม5 32 คฤหาสน์หร ู5 นอน 563 ตร.ม แปลงมมุ พรอ้มตกแต่งทัง้หลงั 49,900,000

4 แกรนด์ บางกอก บูเลอวารด์ รามอนิทรา-เสรไีทย J5 คฤหาสน์หร ูบนบรรยากาศสไตลเ์วนิส 443 ตร.ม. 4 จอดรถ 2 หลงัสดุทา้ย 27,900,000 Cashback 3 ลา้น ฟร ีคา่โอน คา่สว่นกลาง (คา่สว่นกลาง 162,790 บาท)  (คา่โอน 81675บาท)

5 แกรนด์ บางกอก บูเลอวารด์ บางนา-อ่อนนุช 21 คฤหาสน์หร ูโครงการใหม ่ทีด่นิใหญ่ แปลงมมุ 25,900,000 ราคาพเิศษ 23,900,000 บาท 
6 แกรนด์ บางกอก บูเลอวารด์ อสีต-์พระราม9 C02 Private Zone ตดิสวนสว่นกลาง 35,900,000 ฟรแีอรท์ัง้หลงั (10 เครือ่ง  มลูคา่ 639,574 บาท )  +  คา่ใชจ่้าย ณ วนัโอน* ( คา่สว่นกลาง 2 ปี 157,114 บาท & คา่ธรรมเนียมการโอน 95,704 บาท )
7 เดอะ เจนทร ิเอกมยั-ลาดพรา้ว 98/8 บา้นหร ู3 ชัน้ 'The Limited Series' แปลงมมุสว่นตวั ทีด่นิใหญ่ 27,900,000 Cashback 3,000,000 บาท  ฟร!ีคา่ใชจ่้ายวนัโอน 2 รายการ (คา่โอน 95,800 บาท, คา่สว่นกลาง 2 ปี 228,144 บาท)

8 เดอะ เจนทร ิสขุมุวทิ 39 บา้นหร ู3 ชัน้ แปลงมมุ ฟังกช์ ัน่พเิศษ Penthouse Master Bedroom 110 ตร.ม. 35,900,000 สว่นลด 3,000,000 บาท  พรอ้มฟรคีา่ใชจ่้ายฯ (คา่โอน 207,450 บาท, คา่สว่นกลาง 2 ปี 141,336 บาท)

9 เดอะ เจนทร ิพฒันาการ 7 บา้นหร ู3 ชัน้ แปลงพเิศษ Exclusive Zone ใกลค้ลบัเฮา้ส์ 35,000,000 Cashback 2 ลา้น + ฟรคีา่ใชจ่้ายฯ 2 รายการ (คา่โอน 63,570 บาท, คา่สว่นกลาง 123,304.80 บาท)

10 เดอะ เจนทร ิวภิาวดี 8 บา้นหร ู3 ชัน้สไตล ์Urban Sanctuary Villa แปลงมมุ พรอ้มสระสว่นตวัและลฟิท ์5 นอน 7 น ้า 5 จอดรถ 62,000,000 สว่นลด 7,000,000 + Voucher pantry และ ครวั พรอ้มชดุรบัประทานอาหาร (มลูคา่ 2,000,000) + ฟรคีา่ใชจ่้าย (551,111) + ฟรแีอรท์ัง้หลงั (459,565)

11 เฮด ควอเทอรส์ วภิาวดี 2 โฮมออฟฟิศหร ู3 นอน 4 น ้า แต่งหรคูรบทัง้หลงั พรอ้มเริม่ธุรกจิ 28,500,000 สว่นลด 3,000,000 บาท  
12 บางกอก บูเลอวารด์ ซกิเนเจอร ์สาทร-ราชพฤกษ์ 77 บา้นหร ูแปลงสวย ใกลส้วน 23,990,000 สว่นลด 3,000,000 บาท  เครือ่งปรบัอากาศ Daikin ทัง้หลงั Voucher Built in Pantry & ครวั มลูคา่ 250,000 บาท*

13 บางกอก บูเลอวารด์ ซกิเนเจอร ์ลาดพรา้ว-เสรไีทย 45 บา้นหร ู4 หอ้งนอน 3 จอดรถ ววิทะเลสาบ แปลงมมุ ทีด่นิใหญ่ 28,900,000 Cashback  3 ลา้น ฟร ีสว่นกลาง โอน ครวั Built-In มลูคา่ 500,000 บาท (คา่สว่นกลาง 123,768 บาท คา่โอน  79,900 บาท)

14 บางกอก บูเลอวารด์ ซกิเนเจอร ์เพชรเกษม-ป่ินเกลา้ 19 บา้นหร ู4 นอน โครงการใหม ่แปลงมมุ ใกลส้วน 21,900,000 สว่นลด 800,000 บาท
15 บางกอก บูเลอวารด์ รามอนิทรา-เสรไีทย D2 บา้นหร ูแปลงมมุ Private Zone 3 หลงัสดุทา้ยปิดโครงการ 13,900,000 จากราคาปกต ิ16,900,000 บาท สว่นลด 3,000,000 บาท ฟร ีBuilt- in ยกหลงัมลูคา่ 500,000 บาท
16 บางกอก บูเลอวารด์ รามอนิทรา-เสรไีทย 2 53 บา้นหร ูฟังชัน่กใ์หม ่ท าเลหน้าสวน 19,400,000 รบัเงนิคนื 2,000,000 บาท ฟร ีBuilt-in ชดุครวั มลูคา่ 200,000 บาท ฟรคีา่โอนกรรมสทิธิ ์61,050 บาท คา่สว่นกลาง 2 ปี 104,544 บาท ประตูร ัว้อตัโนมตัิ
17 บางกอก บูเลอวารด์ พระราม 9 P9 บา้นหรหูลงัใหญ่ แปลงพเิศษ โซนใหม ่ตดิสวน 1 ไร ่ 20,990,000 ส่่วนลด 2,000,000 บาท ฟร!ีคา่ใชจ่้ายวนัโอน 2 รายการ (คา่โอน 67,347 บาท, คา่สว่นกลาง 2 ปี 110,023 บาท)

18 บางกอก บูเลอวารด์ พระราม 5 172 บา้นหร ู5 นอน 4 น ้า 2 จอด ทีด่นิ 72.5 วา พืน้ทีใ่ชส้อย 245 ตร.ม. แปลงมมุถนนเมน ใกลส้วน 14,090,000
สว่นลด 1,000,000 บาท ฟรคีา่ใชจ่้ายวนัโอน 3 รายการ (คา่โอน 49,278 คา่จดจ านอง 130,900 คา่สว่นกลาง 52,200) มลูคา่ 236,088 แอรท์ัง้หลงั 120,794 บาท
 ผา้มา่นทัง้หลงั 70,000 บาท ครวั 90,000 บาท GV SB 500,000 บาท

19 บางกอก บูเลอวารด์ แจง้วฒันะ 2 235 บา้นหร ู5 นอน 3 จอด โซนใกลส้วน 12,990,000 CASH BACK + แอร ์+ ฟร!ี ทุกคา่ใชจ่้าย
20 บางกอก บูเลอวารด์ สาทร-ป่ินเกลา้ 2 154 บา้นบนทีด่นิใหญ่กวา่ 60 ตร.วา 4 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า 2 ทีจ่อดรถ 11,290,000 Net Price 9,990,000 บาท
21 บางกอก บูเลอวารด์ วภิาวดี 21 บา้นหรู ูฟังกช์ ัน่ใหม ่4 หอ้งนอน 5 หอ้งน ้า 5 ทีจ่อดรถ แปลงมมุสว่นตวัทีด่นิใหญ่กวา่ 113.2 ตร.วา 35,500,000 สว่นลด 5,000,000 บาท + คา่ใชจ่้าย 3 รายการ ไดแ้ก ่คา่โอน มลูคา่ 305,000 บาท,  คา่จดมลูคา่ 274,500 บาท  , คา่สว่นกลาง มลูคา่ 244,512 บาท
22 บางกอก บูเลอวารด์ เวสต์เกต 73 บา้นหร ู5 หอ้งนอน 5 หอ้งน ้า 3 จอดรถ ท าเลใกลส้วน โครงการตดิถนนใหญ่ 14,690,000 สว่นลด 1,600,000 บาท +แอรท์ัง้หลงั +คา่ใชจ่้ายวนัโอน 3 ายการ*
23 บางกอก บูเลอวารด์ ศรนีครนิทร-์บางนา 110 บา้น 4 นอน แปลงพเิศษ NEW SERIES แปลงมมุ ทีด่นิใหญ่ 10,990,000 คา่สว่นกลาง 2 ปี (69,240 บาท) + คา่โอน (37,421 บาท)

24 บางกอก บูเลอวารด์ ป่ินเกลา้-เพชรเกษม E2 บา้นตวัอยา่ง 4 นอน 3 น ้า 3 จอด ทีด่นิ 70 วา พืน้ทีใ่ชส้อย 213 ตร.ม. ใกลส้วน 16,990,000 ลด 2,000,000 บาท ฟรคีา่ใชจ่้ายวนัโอน 3 รายการ มลูคา่ 298,339 บาท (คา่โอน 56,039 คา่จดจ านอง 149,900 คา่สว่นกลาง 92,400) Cashback 1,000,000

25 บูเลอวารด์ ทสัคานี ชะอ า D07 ทาวน์โฮม สไตล ์รสีอรท์ ใกลห้าดชะอ า 3 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า 2 จอดรถ ทีด่นิ พืน้ทีใ่ชส้อย 9,990,000 สว่นลด 3,000,000 ฟรคีา่ใชจ่้ายวนัโอน 3 รายการ (184,829)  +แอรท์ัง้หลงั
26 เวนิว โฟลว ์แจง้วฒันะ แปลง L06 บา้นเดี่ยว 5 นอนแปลงมมุ ถนนเมน 5 นอน 3 น ้า 2 ทีจ่อดรถ 224 ตร.ม. 65.0 ตร.วา 9,290,000 สว่นลด 1,000,000 บาท 
27 เวนิว โฟลว ์รงัสติ 70 บา้นหร ู5 นอน 3 จอด ราคาพเิศษ 7.69 ลา้น ฟร!ี ทุกคา่ใชจ่้าย + แอร ์+ มา่น + เฟอร์ 7,690,000 แอร์ ์+ เฟอร ์+ มา่น + ฟร!ีทุกคา่ใชจ่้าย

28 เวนิว โฟลว ์ตวิานนท-์รงัสติ 241 บา้นเดี่ยวทีด่นิใหญ่ แปลงมมุ ถนนเมน ทีด่นิ 59.70 ตร.วา พืน้ทีใ่ชส้อย 190 ตร.ม. 4 นอน 3 น ้า 2 จอดรถ 7,790,000 ลดทนัที ่1,000,000 บาท ฟรคีา่ใชจ่้ายวนัโอน 3 รายการ (คา่โอน 40,905 บ. คา่จดจ านอง 77,900 บ. คา่สว่นกลาง 2ปี 55,879 บ.)

29 เวนิว โฟลว ์พระราม 5 57 บา้นเดี่ยว 4 นอน โซนสว่นตวั พืน้ทีใ่ชส้อย 225 ตร.ม. 4 นอน 4 น ้า 2 จอดรถ 11,290,000 ราคาพเิศษ 9.99 ลา้น ฟรคีา่สว่นกลาง 10 ปี (432,000) ฟรคีา่โอน (36,900)

30 เวนิว พระราม 9 K12 บา้นเดี่ยวทีด่นิใหญ่ โซนหน้าสวน ถนนเมน  12,890,000 ลดทนัที ่1,000,000 บาท ฟรคีา่ใชจ่้ายวนัโอน 2 รายการ (คา่โอน 47,270 บ. , คา่สว่นกลาง 2ปี 105,209 บ.)

31 ไลฟ์ บางกอก บูเลอวารด์ ราชพฤกษ์-รตันาธเิบศร์ B04 แบบบา้นฟังกช์ ัน่ใหม ่ทีด่นิใหญ่ 103 วา ใกลถ้นนเมน โครงการตดิถนนใหญ่ 12,990,000 สว่นลด 3,000,000 แอรท์ุกหอ้งนอน*

32 เพฟ ประชาอุทศิ 90 J03 บา้นเดี่ยว 5 นอน หน้าบา้นไมต่ดิใคร ทีด่นิใหญ่ 147 ตร.วา รองรบั 4 จอด พืน้ทีใ่ชส้อย 217 ตร.ม. 11,990,000 สว่นลด 3,000,000 บาท

33 เพฟ บา้นโพธิ-์ฉะเชงิเทรา I01
บา้นเดี่ยว 5 นอน ทีด่นิใหญ่ แปลงมมุ ถนนเมน หลงัสดุทา้ย ทีด่นิ 72.3 ตร.วา พืน้ทีใ่ชส้อย 214 ตร.ม. 5 

นอน 3 น ้า 2 จอดรถ
6,990,000 ฟร ีแอรท์ุกหอ้งนอน

34 เพฟ มอเตอรเ์วย-์ฉะเชงิเทรา J06 บา้นเดี่ยว 3 นอน รุน่ใหม ่ทีด่นิ 70.5 ตร.วา พืน้ทีใ่ชส้อย 171 ตร.ม. 3 นอน 3 น ้า 2 จอดรถ 4,790,000 ฟร ีทุกคา่ใชจ่้ายวนัโอน
35 เพฟ ป่ินเกลา้-ศาลายา AJ12 บา้นทีด่นิใหญ่่ แปลงมมุสว่นตวั พืน้ทีใ่ชส้อย 171 ตร.ม. ทีด่นิ 55.4 ตร.วา 5,790,000 CASHBACK 500,000

36 เพฟ บางนา H01 บา้น 5 นอน รองรบั 4 จอด แปลงมมุสว่นตวั ทีด่นิใหญ่ 85 ตร.วา 7,990,000 สว่นลด 2 ลา้น พรอ้มฟรคีา่ใชจ่้าย (คา่โอน 27,000 บาท คา่จดจ านอง 78,900 บาท คา่สว่นกลาง2ปี 53,227บาท)

37 ว ีคอมพาวด์ บางนา N10 พรเีมีย่มทาวน์โฮม ทีด่นิใหญ่แปลงมมุ มสีวนสว่นตวั 2,990,000 สว่นลด 2 แสน พรอ้มฟรทีุกคา่ใชจ่้าย (คา่โอน 140 บาท คา่จดจ านอง 295 บาท คา่สว่นกลาง 29,568 บาท )

38 ว ีคอมพาวด์ ราชพฤกษ์-ป่ินเกลา้ 92 แปลงมาตรฐาน  3 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า 2 จอดรถ 2 ครวั ทีด่นิ 41.8 ตร.วา พืน้ทีใ่ชส้อย 169 ตร.ม. 6,990,000
จากปกต ิ7,490,000  สว่นลด 500,000 cashback 400,000 ฟรคีา่ใชจ่้ายวนัโอน 3 รายการ (คา่โอน 26,235 บ. คา่จดจ านอง 69,900 บ. คา่สว่นกลาง 2ปี 58,186

 บ.)

39 ว ีคอมพาวด์ ตวิานนท์-รงัสติ CE011 บา้นแปลงมมุสว่นตวั ทีด่นิ 46.40 ตร.วา พืน้ทีใ่ชส้อย 167 ตร.ม. 3 นอน 3 น ้า 2 จอดรถ 2 ครวัไทย 5,390,000 ฟรคีา่ใชจ่้ายวนัโอน 3 รายการ (คา่โอน 28,373 บ. คา่จดจ านอง 53,900 บ. คา่สว่นกลาง 2ปี 43,430 บ.) ฟรผีา้มา่น 32,000 บ. ฟรบีิ้วครวั 50,000 บาท
40 เวริฟ์ พระราม 5 85 แปลงมาตรฐาน ถนนเมน หน้ากวา้ง 5.45 เมตร 3 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า 2 ทีจ่อดรถ 3,990,000 รบัโปรโมชัน่สงูสดุ 200,000 บาท

79 แปลงมมุถนนเมน  หน้ากวา้ง 7.9 เมตร  4 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า 2 ทีจ่อดรถ 6,490,000 รบัโปรโมชัน่สงูสดุ 200,000 บาท
41 เวริฟ์ สายไหม-พหลโยธนิ 18 พรเีมีย่ม ทาวน์โฮม ฟร!ี เฟอรแ์ต่งครบทัง้หลงั + เงนิจอง 0 ท าสญัญา 0 3,950,000 เฟอร ์แต่งครบทัง้หลงั + จอง 0 บาท ท าสญัญา 0 บาท + ฟร!ีคา่สว่นกลาง 2 ปี

42 เวริฟ์ เพชรเกษม 81 168 แปลงมมุถนนเมน รองรบั 3 นอน 2น ้า 2 จอด ทีด่นิ 18 วา พืน้ทีใ่ชส้อย 112 ตร.ม. 3,390,000
ลด 200,000 บาท ฟรคีา่ใชจ่้ายวนัโอน 3 รายการ(คา่โอน 13,744 คา่จดจ านอง 33,900 คา่สว่นกลาง 22,464) + แอรท์ัง้หลงั มลูคา่ 68,844 บาท +Cashback 

100,000 บาท

43 เวริฟ์ เพชรเกษม 61 ทีด่นิ 20.7 วา 4 นอน 3 น ้า 2 จอด ทีด่นิ 20.7 วา พืน้ทีใ่ชส้อย 136 ตร.ม. 4,290,000
ลด 300,000 บาท ฟรคีา่ใชจ่้ายวนัโอน 3 รายการ(คา่โอน 39,600 คา่จดจ านอง 41,900 คา่สว่นกลาง 26,330) + แอรท์ัง้หลงั มลูคา่ 68,844 บาท +Cashback 

100,000 บาท

44 เวริค์เพลส เพชรเกษม 81-2 89 ฉลองปิดโซน ราคาเดยีว อาคารพาณิชย ์กวา้ง 5 เมตร ฟรเีงนิลงทุนครึง่ลา้น ทีด่นิ 22.8 ตร.วา พืน้ทีใ่ชส้อย 223 ตร ม7,590,000
ลด 1,000,000 บาท คชจ.วนัโอน 3 รายการ(คา่โอน 28,348 คา่จดจ านอง 65,900 คา่สว่นกลาง 53,078) +แอรท์ัง้หลงั มลูคา่ 245,900 บาท+ Cashback 500,000

 บาท


