
No. โครงการ แปลงท่ีเข้าร่วม ช่ือแบบบ้าน ข้อมูลแปลง ราคา โปรโมชัน่

1 บางกอก บเูลอวารด์ แจง้วฒันะ 2 5 VAREN บา้น 4 นอน แต่งครบพรอ้มอยู ่แปลงมมุ 14,900,000 cash back 1 ลา้น

2 บางกอก บเูลอวารด์ ซกิเนเจอร ์สาทร-ราชพฤกษ์ 95 WESTMINSTER
บา้นตวัอย่าง 4 หอ้งนอน 5 หอ้งน ้า 2 พกัผอ่น 1 หอ้งแมบ่า้น 4 จอดรถ

48,990,000
ส่วนลด 5 MB., ค่าใชจ่้าย 3 รายการ

*หมายเหตุ เฟอรน์เิจอร ์บวิอนิ พรอ็ฟ เครื่องใชไ้ฟฟ้าในบา้น ขายตามสภาพ ณ ปัจจุบนั ไมส่ามารถเปลีย่นแปลงหรอืเคลมได้

3 บางกอก บเูลอวารด์ ศรนีครนิทร ์- บางนา 2 Host บา้นตกแต่งครบ Built-in หรทูัง้หลงั พรอ้มเขา้อยู ่ราคาพเิศษปิดโครงการ 17,900,000 ส่วนลด 2,000,000 บาท, ฟรคี่าธรรมเนยีมการโอน (40,938 บาท), ฟรคี่าส่วนกลาง 2 ปี (88,440 บาท)

144 Neu Host บา้นตกแต่งครบ Built-in หรทูัง้หลงั พรอ้มเขา้อยู ่ราคาพเิศษปิดโครงการ 16,900,000 ส่วนลด 2,000,000 บาท, ฟรคี่าธรรมเนยีมการโอน (33,007 บาท), ฟรคี่าส่วนกลาง 2 ปี (60,720 บาท)

183 Solen บา้นตกแต่งครบ Built-in หรทูัง้หลงั พรอ้มเขา้อยู ่ราคาพเิศษปิดโครงการ 11,900,000 ส่วนลด 1,000,000 บาท, ฟรคี่าธรรมเนยีมการโอน (25,207 บาท), ฟรคี่าส่วนกลาง 2 ปี (47,040 บาท)

4 เวนวิ เวสตเ์กต 1 pine บา้นตวัอย่าง แต่งครบ พรอ้มเขา้อยู ่โซนหน้าสวน 8,990,000 ฟรคี่าใชจ่้าย ณ วนัโอน 3 รายการ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนยีมการโอน 1% (25,672 บาท) , ค่าจดจ านอง (89,900 บาท) , ค่าบรกิารสาธารณะล่วงหน้า 2 ปี (76,596 บาท)

5 เวนวิ โฟลว ์พระราม 5 1 Creek บา้นตวัอย่าง แต่งครบ พรอ้มเขา้อยู ่โซนถนนเมน 13 เมตร ใกลค้ลบัเฮา้ส์ 18,900,000 ฟรคี่าใชจ่้าย ณ วนัโอน 3 รายการ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนยีมการโอน 1% (53,315 บาท) , ค่าจดจ านอง (170,100 บาท) , ค่าบรกิารสาธารณะล่วงหน้า 2 ปี (139,450 บาท)

2 Brook บา้นตวัอย่าง แต่งครบ พรอ้มเขา้อยู ่โซนถนนเมน 13 เมตร ใกลค้ลบัเฮา้ส์ 17,900,000 ฟรคี่าใชจ่้าย ณ วนัโอน 3 รายการ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนยีมการโอน 1% (49,230 บาท) , ค่าจดจ านอง (161,100 บาท) , ค่าบรกิารสาธารณะล่วงหน้า 2 ปี (133,747 บาท)

3 Aqua บา้นตวัอย่าง แต่งครบ พรอ้มเขา้อยู ่โซนถนนเมน 13 เมตร ใกลค้ลบัเฮา้ส์ 12,900,000 ฟรคี่าใชจ่้าย ณ วนัโอน 3 รายการ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนยีมการโอน 1% (32,600 บาท) , ค่าจดจ านอง (116,100 บาท) , ค่าบรกิารสาธารณะล่วงหน้า 2 ปี (82,944 บาท)

6 เพฟ บางนา A01 AlPHA บา้นตวัอย่าง ตกแต่งครบ Built-in หรทูัง้หลงั แปลงมมุ ทีด่นิใหญ่ ถนนเมนหน้าโครงการ 13,490,000 รบัส่วนลด 2,000,000

7 เพฟ บา้นโพธิ-์ฉะเชงิเทรา A03 Linear บา้นตวัอย่าง ตกแต่งครบ Built-in หรทูัง้หลงั แปลงมมุ ทีด่นิใหญ่ พรอ้มรองรบั 4จอด 10,390,000 ส่วนลด 2,000,000

ว ีคอมพาวด ์ราชพฤกษ์-ป่ินเกลา้ 1 BIRCH บา้นตวัอย่าง แต่งครบ พรอ้มเขา้อยู ่โซนหน้าสวน 11,300,000 ฟรคี่าใชจ่้าย ณ วนัโอน 3 รายการ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนยีมการโอน 1% (31,230 บาท) , ค่าจดจ านอง (113,000 บาท) , ค่าบรกิารสาธารณะล่วงหน้า 2 ปี (73,637 บาท)

ว ีคอมพาวด ์ราชพฤกษ์-ป่ินเกลา้ 3 WHIN บา้นตวัอย่าง แต่งครบ พรอ้มเขา้อยู ่โซนหน้าสวน 9,990,000 ฟรคี่าใชจ่้าย ณ วนัโอน 3 รายการ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนยีมการโอน 1% (27,338 บาท) , ค่าจดจ านอง (99,900 บาท) , ค่าบรกิารสาธารณะล่วงหน้า 2 ปี (63,476 บาท)

ว ีคอมพาวด ์ราชพฤกษ์-ป่ินเกลา้ 6 FURZE บา้นตวัอย่าง แต่งครบ พรอ้มเขา้อยู ่โซนหน้าสวน 6,700,000 ฟรคี่าใชจ่้าย ณ วนัโอน 3 รายการ ไดแ้ก่ ค่าธรรมเนยีมการโอน 1% (16,988 บาท) , ค่าจดจ านอง (67,000 บาท) , ค่าบรกิารสาธารณะล่วงหน้า 2 ปี (38,141 บาท)

9 เวริฟ์ เพชรเกษม 81 (โครงการ 1) 1 โฮมออฟฟิศ 5 เมตร บา้นตวัอย่าง โซนดา้นหน้าโครงการ 4 ชัน้ 272 ตร.ม. 45.6 ตร.วา. 14,990,000 ส่วนลด 4,000,000 บาท ค่าใชจ่้ายวนัโอน +Cashback 800,000 บาท+ส่วนกลาง 36 เดอืน

10 บเูลอวารด์ ทสัคาน ีชะอ า-หวัหนิ 6B12 New Siena บา้นตวัอย่าง พรอ้มเฟอรค์รบ 8,990,000 ค่าใชจ่้าย 3 รายการ

No. โครงการ แปลงท่ีเข้าร่วม ช่ือแบบบ้าน ข้อมูลแปลง ราคา โปรโมชัน่

11 เวริฟ์ รามค าแหง วงแหวน B05 PURPOSE พรเีมยีมทาวน์โฮม หน้ากวา้ง 5.7 เมตร ตดิถนนเมน 4,790,000 ส่วนลด 100,000 บาท ฟร!ีแอร ์2 เครื่อง ฟร!ีค่าใชจ่้าย 2 รายการ (ค่าโอน 18,074 , ค่าส่วนกลาง 2 ปี 47,405)

12 เพฟ มอเตอรเ์วย์-ฉะเชงิเทรา D02 HOVE บา้นเดีย่ว 1ชัน้ โซนใกลค้ลบัเฮา้ส ์และสวนส่วนกลาง 3,790,000 ฟรทีุกค่าใชจ่้าย (ค่าโอน 22,796 , ค่าจดจ านอง 56,850 , ค่าส่วนกลาง 2ปี 56,470)

13 ว ีคอมพาวด ์บางนา P07 LOFT พรเีมีย่มทาวน์โฮม ฟังกช์ ัน่บา้นเดีย่ว ใกลส้วนส่วนกลาง ราคาพเิศษ 2,490,000 ราคาพเิศษ 2,490,000

14 เวริค์เพลส เพชรเกษม 81-2 87 Home Office กวา้ง 5 ม. โฮมออฟฟิศ หน้ากวา้ง 5 ม. แปลงกลาง ทศิตะวนัออก 5,990,000 ราคาพเิศษ 5,990,000 ฟร ีทุกค่าใชจ่้าย (ค่าโอน 28,348 , ค่าจดจ านอง 59,900  , ค่าส่วนกลาง 2ปี 53,078 ) + แอร ์1 เครื่อง (28,322) + เงนิคนื 200,000 บาท 
15 ว ีคอมพาวด ์ตวิานนท์-รงัสติ AD003 LOFT ทาวน์โฮม 3 นอน 2 จอดรถ โซนใกลส้วน 2,490,000 ผอ่นลา้นละ 2,500 บาท ฟรคี่าใชจ่้าย 3 รายการ (ค่าโอน 15,458 ,ค่าจด 24,900 , ค่าส่วนกลาง 2 ปี 16,567)

ราคา BTC ณ วนัที ่01/06/2565 ม ี10 โครงการ 16 แปลง
โครงการ Crypto มูลค่า จ านวน รวมมูลค่า

บางกอก บเูลอวารด์ แจง้วฒันะ 2
บางกอก บเูลอวารด์ ซกิเนเจอร ์สาทร-ราชพฤกษ์
บางกอก บเูลอวารด์ ศรนีครนิทร ์- บางนา
บเูลอวารด์ ทสัคาน ีชะอ า-หวัหนิ
เวนวิ เวสตเ์กต
เวนวิ โฟลว ์พระราม 5
เวริฟ์ เพชรเกษม 81 (โครงการ 1) 50,000 1 50,000

ว ีคอมพาวด ์ราชพฤกษ์-ป่ินเกลา้ 40,000 3 120,000

เพฟ บางนา
เพฟ บา้นโพธิ-์ฉะเชงิเทรา

16 1,000,000

8

เง่ือนไขโปรโมชัน่แคมเปญ "Ready To Move in"
โปรโมชัน่ส าหรบัลูกคา้ทีจ่อง ภายในวนัที ่1 ม.ิย. 2565 ถงึ 30 ม.ิย. 2565 และโอนกรรมสทิธิภ์ายในวนัที ่15 ก.ค. 2565 โดยโปรโมชัน่ดงักล่าวจะไดร้บั ภายใน 45 วนั หลงัวนัโอนกรรมสทิธิ ์ทัง้นี้มลูค่าโปรโมชัน่จะแตกต่างกนัไปในแต่ละโครงการ รายละเอยีดโปรโมชัน่อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และเป็นไปตามทีบ่รษิทัฯ ก า
หนด (ภาพ และโปรโมชัน่ทุกชิน้เป็นเพยีงสือ่ประกอบการโฆษณาเท่านัน้) สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่www.scasset.com หรอืโทร. 1749

บ้านตวัอย่าง

80,000

Total

บ้านเปล่า

รบัเพ่ิม! คริปโตฯ เหรียญ BTC รวมมูลค่า 1 ล้าน* ส าหรบัลกูค้าท่ีจอง และโอนฯบ้านตวัอย่างภายในวนัท่ี 15 ก.ค. 2565 เท่านัน้ โดยโปรโมชัน่ดงักล่าวจะได้รบั ภายใน 45 วนั หลงัวนัโอนกรรมสิทธ์ิ มูลค่าของรางวลัในแต่ละโครงการจะแตกต่างกนัตามรายละเอียดดงัน้ี
*หมายเหต:ุ 1) โปรโมชัน่นี้ขอสงวนสทิธิส์ าหรบัผูท้ีจ่อง และโอนกรรมสทิธิเ์ฉพาะบา้นตวัอย่างแปลงทีก่ าหนดเท่านัน้ ทัง้นี้มลูค่าโปรโมชัน่จะแตกต่างกนัไปในแต่ละโครงการ รายละเอยีดโปรโมชัน่อาจมกีารเปลีย่นแปลงโดยไมต่อ้งแจง้ใหท้ราบล่วงหน้า และเป็นไปตามทีบ่รษิทัฯ ก าหนด สอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิที ่ www.scasset.com หรอืโทร. 1749
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               2) ลูกคา้ตอ้งเปิดบญัช ีZipmex เท่านัน้ เพือ่รบัเหรยีญ BTC


