
L I F E  W I T H  N A T U R E



ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ สวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ

ภาพถ�ายใช�เพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น

ภาพถ�ายใช�เพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น

“ทุกร่มเงา…
ที่ร่มรื่นตลอดวัน” 

พลีโน่ รามอินทรา - บางชัน สเตช่ัน พรีเมียมทาวน์โฮม สัมผัสความร่มร่ืน
ต้ังแต่ทางเข้ากับไม้นานาพันธ์ุ สู่จุดเด่นของโครงการกับคลับเฮ้าส์ดีไซน์
โมเดิร์น โปร่งโล่ง เรียบหรู พร้อมส่วนกลางขนาดใหญ่ ท่ีจัดเต็มกับพ้ืนท่ี
พักผ่อน ทั้งพื้นที่นั่งชิลหรือพื้นที่ออกกำลังกายที่สามารถรองรับการ
ใช้งานของทุกวัย

ให้บ้านเป็นมากกว่าบ้าน....แต่คือพื้นที่ธรรมชาติที่สามารถใช้เวลา
ผ่อนคลายโดยไม่ต้องเดินทางไปไหนไกล

A  S H A D E  O F



ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ สำนักงานนิติบุคคล คลับเฮ�าส� สระว�ายน้ำ และสวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ สำนักงานนิติบุคคล คลับเฮ�าส� สระว�ายน้ำ และสวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ

ให้ทุกชีวิตเป็นหน่ึงเดียวของธรรมชาติ  คลับเฮ้าส์และสวนส่วนกลาง 
ท่ีรังสรรค์เพ่ือเช่ือมชีวิตและธรรมชาติเข้าไว้ด้วยกัน...เพ่ือมอบความสุขใจได้อย่างไม่ส้ินสุด 

ผสานชีวิตคุณภาพ...สู่ธรรมชาติเชื่อมทุกความสัมพันธ์



รามอินทรา-บางชัน สเตชั่น

จัดเต็มกับการออกกำลังกาย เพ่ือ
สุขภาพและเรือนร�างที่ดีได�ทั้ง 2 
ไลฟ�สไตล�กับฟ�ตเนสมุม Cardio
และ Weight Training พร�อม
วิวธรรมชาติ 360 องศา 

CO-SHARING
SPACE

LOUNGE

สถานที่นัดพบปะ พูดคุยกับเพื่อนๆ ที่ยัง
สามารถน่ังชิลและผ�อนคลาย ท�ามกลางวิว
สระว�ายน้ำและพื้นที่สีเขียวได�อย�างอิสระ

มุมนั่งทำงานที่คลับเฮ�าส� มาพร�อมวิว
ธรรมชาติ ที่ช�วยมอบความสงบและ

สร�างแรงบันดาลใจใหม�ๆ ได�ไม�รู�จบ

FITNESS

ผ�อนคลายได�ทั้งครอบครัว ไปกับมุมสระว�ายน้ำ
ขนาดใหญ�ท่ีแยกสระผู�ใหญ�และสระเด็กอย�างเป�น
สัดส�วนเพื่อความปลอดภัยและการพักผ�อนได�
อย�างไร�กังวล

POOL SWIMMING

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ 
สำนักงานนิติบุคคล คลับเฮ�าส� สระว�ายน้ำ และสวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ



รามอินทรา-บางชัน สเตชั่น
เปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ...กับโซนพักผ�อนที่หลากหลาย

SEATING

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ 
สำนักงานนิติบุคคล คลับเฮ�าส� สระว�ายน้ำ และสวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ

พ้ืนท่ีการทำสวน เพ่ือส่งเสริม
ให้เกิดคอมมูนิต้ีเล็กๆและส่ง
เสริมการเรียนรู้เก่ียวกับพันธ์ุ
พืชให้กับเด็กๆ ไปในตัว
 

“RELAXATION  IS A NEW KIND OF LEARNING”

HERB GARDEN

PAVILLON &
STEPING STONE

COURT

FLOWERY GARDEN

มุมน่ังเล่นพักผ่อน ดีไซน์ใหม่ 
แบบขั้นบันไดเหมาะสำหรับ
ทั้งครอบครัว เพลิดเพลินไป
กับธรรมชาติที่รายล้อม และ
ความสงบ ร่มร่ืน 

มุมน่ังพักผ่อน ใต้ร่มไม้ร่มร่ืน ท่ีจะ
ช่วยมอบให้ความผ่อนคลายและ
ความสงบให้คุณ

พื้นที่ส่วนกลางที่รายล้อมด้วย
ธรรมชาติขนาดใหญ่ ท่ีออกแบบ
ด้วย Universal Design มีพ้ืนท่ี
ทำกิจกรรมและพื้นที่พักผ่อนที่
หลากหลาย ที่ให้ทุกวัยสามารถ
ใช้งานร่วมกันได้

เพลินเพลินกับความงามของสวน
ดอกไม้ พร้อมมุมนั่งผ่อนคลาย ที่
ช่วยมอบความสงบและเติมสีสัน
ให้กับช่วงเวลาพักผ่อนของคุณได้

โซนผ่อนคลายใต้ร่มไม้ใหญ่
ท่ีคุณสามารถเดินรับอากาศ
บริสุทธ์ิหรือน่ังปิกนิคกับคน
ในครอบครัวได้
 

CLUBHOUSE



E S P A C E  ดีไซน�ใหม�

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ ่งแสดงการแบ�งพื ้นที ่ใช�สอยเท�านั ้น
ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที ่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั ้งสิ ้น

กระจกตัดแสง
นอกจากประตูและหน�าต�างท่ีขยายกว�างทำให�
บ�านดูปลอดโปร�งและรับแสงธรรมชาติได�มาก
กว�าเดิมแล�ว ยังมาพร�อมฟ�งก�ช่ันท่ีสามารถ
ลดความร�อนท่ีเข�าสู�ตัวบ�านได�อีกด�วย

พื้นที่จอดรถกว�างขวาง
ขนาดหน�าบ�านท่ีกว�างถึง 5.5 เมตร เพ่ือรองรับ
การจอดรถได�ถึง 2 คัน และสามารถปรับใช�เป�น
พื้นที่ทำกิจกรรม OUTDOOR ของครอบครัว

แบบบ�านดีไซน�ใหม�
Facade ดีไซน�โมเดิร�นเรียบง�ายตอบโจทย�
รสนิยมคนรุ�นใหม�ได�เป�นอย�างดี

โปร�งโล�ง เย็นสบาย
การออกแบบภายในท่ีระบายอากาศดีเย่ียมท้ังช้ัน
หนึ่งที่โปร�งโล�งทั้งชั้น รวมไปถึงหน�าต�างที่ขยาย
ออกกว�างเพื่อรับแสงอาทิตย�และลมเย็นๆ ได�
ตลอดท้ังวัน

ดีไซน�ใหม�...ที่สะท�อนตัวตน
และตอบโจทย�ได�มากกว�า
ESPACE พรีเมียมทาวน�โฮมดีไซน�ใหม� ที่มาพร�อมกับนวัตกรรม
เพื่อการอยู�อาศัย พื้นที่ใช�สอยให�ใช�งานได�จริงและคุ�มค�าในทุก
ตารางเมตร ตอบโจทย�ทุกวัยและทุกไลฟ�สไตล� 
รังสรรค�ทุกพื้นที่...เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีกว�า



1st FLOOR

2nd FLOOR

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ ่งแสดงการแบ�งพื ้นที ่ใช�สอยเท�านั ้น
ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที ่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั ้งสิ ้น

หน�าบ�านกว�าง

เมตร

106.85 ตร.ม

18 ตร.วา

5.5

2



ภาพถ�ายใช�เพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ ่งแสดงการแบ�งพื ้นที ่ใช�สอยเท�านั ้น 
ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที ่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั ้งสิ ้น

พ้ืนท่ีอเนกประสงค์ท่ีสามารถต่อเติม เพ่ือการขยับขยายในอนาคต
ไม่ว่าจะขยายห้องนั่งเล่นให้กว้างขึ้น ต่อเติมส่วนครัว หรือพื้นที่
สำหรับนั่งพักผ่อนที่ตกแต่งด้วยสวนสีเขียวเปิดรับธรรมชาติ 
เป็นพื้นที่พิเศษที่ช่วยเติมเต็มพื้นที่การใช้สอย ประสบการณ์การ
พักผ่อนและแรงบันดาลใจได้ยิ่งกว่า

ห�องน่ังเล�นดีไซน์โปร�งโล�ง กว�างขวาง พ้ืนท่ีส่วนกลางภายในบ้านสำหรับทุกคนใน
ครอบครัว ที่สามารถทำกิจกรรมร�วมกัน ดูทีวี หรือนั่งพักผ่อนได้อิสระ เชื่อมกัน
กับห้องครัวท่ีสามารถน่ังทานอาหาร แต่ก็ใช้เวลาไปพร้อมๆ กับสมาชิกคนอ่ืนๆ ได�

ขยายพื้นที่เพื่อเติมเต็ม
ทุกความรู้สึกดีๆ

“เพราะเวลาท่ีได�ใช�ร�วมกัน...
  คือช�วงเวลาแห�งความสุข”

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ ่งแสดงการแบ�งพื ้นที ่ใช�สอยเท�านั ้น 
ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที ่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั ้งสิ ้น



ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ ่งแสดงการแบ�งพื ้นที ่ใช�สอยเท�านั ้น 
ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที ่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั ้งสิ ้น

ห้องนอน Luxury Master Bedroom ดีไซน์หรูขนาดใหญ่
กว้างขวาง พร้อม Walk  in closet  ภายในห้อง มอบที่สุดของ
ความเป็นส่วนตัวในการพักผ่อนให้คุณได้อย่างเต็มที่

เอนกายพักผ่อน...
ฟื้นฟูพลังชีวิต

ห้องอเนกประสงค์ ที่ติดกับห้องนอนใหญ่ สามารถปรับเปลี่ยน
ฟังก์ชั่นการใช้งานเป็นห้องสำหรับสมาชิกใหม่ในครอบครัว 
หรือพื้นที่ที่มาช่วยเติมเต็มแรงบันดาลใจและการพักผ่อนใน
วันหยุดของคุณได้ เช่น ห้องอ่านหนังสือ ห้องดูหนัง ห้องสำหรับ
งานอดิเรกส่วนตัวได้ตามความต้องการ 

เพิ่มพื้นที่...เพื่อความสุขที่มากกว่า

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ ่งแสดงการแบ�งพื ้นที ่ใช�สอยเท�านั ้น 
ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที ่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั ้งสิ ้น



การออกแบบห�องน้ำพื้นเรียบแบบไม�มีขั้น
ช�วยรองรับการใช�งานของผู�สูงอายุและ
ผู�ใช�วีลแชร�ได�

ชั้นเก็บของ ที่สามารถจัดเก็บของได�เป�น
หมวดหมู�เป�นระเบียบและสามารถหยิบออก
มาใช�ได�สะดวกยิ่งกว�า

ช�วยเพิ่มความปลอดภัย...
ให�กับผู�สูงวัย

ช�วยให�ห�องเก็บของ...
เป�นระเบียบ

ภาพถ�ายใช�เพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น

ภาพถ�ายใช�เพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น ภาพถ�ายใช�เพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น

สะดวกสบาย
...อุ�นใจเรื่องความปลอดภัย

L I F E  E X P E R T
“เราพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัยที่มาพร�อม

ความสะดวกสบาย จากความต�องการของผู�อยู�อาศัย
ใส�ใจในทุกรายละเอียดของการใช�ชีวิต เพื่อให�ลูกบ�านของเรา

สะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”

แอปพลิเคชัน KATSAN เทคโนโลยีผู�คุ�มกันส�วนตัวอัจฉริยะที่ช�วยอำนวย
ความสะดวกกับ 3 ฟ�งก�ชันสุดฮิต ที่มีการใช�งานมากที่สุด อาทิ E-Stamp,
Car Directory และ Call Security/Taxi ยกระดับความปลอดภัย กับระบบ
แจ�งเตือนแขกท่ีเข�ามาบ�าน ปฏิเสธการเข�าพบหรือเรียก รปภ. ซ่ึงสามารถทำได�
ง�ายๆ ผ�านสมาร�ทโฟนของคุณ





•  ถนนรามอินทรา                                          700 M 
•  รถไฟฟ้าสายสีชมพู สถานีบางชัน                       1.2 KM
•  ถนนกาญจนาภิเษก (วงแหวนรอบนอก)      4.6 KM
•  รถไฟฟ้าสายสีส้ม  สถานีมีนบุรี                              4.7 KM

•  สวนสยาม                                             4.1 KM
•  ซาฟาริเวิลด์                                         9.0 KM

•  โรงเรียนบางชัน (ปล้ืมวิทยานุสรณ์)       800 M
•  โรงเรียนเศรษฐบุตรบำเพ็ญ                        2.8 KM
•  โรงเรียนเอกบูรพาวิเทศศึกษา                   5.1 KM
•  โรงเรียนมีนบุรี                                                    5.4 KM
•  โรงเรียนอนุบาลบรอมส์โกรฟ                    7.6 KM
•  โรงเรียนมีนประสาทวิทยา                            6.3 KM
•  โรงเรียนนานาชาติเด็กสากล นิมิตใหม่   6.5 KM
•  โรงเรียนสารสาสน์วิเทศมีนบุรี                   6.8 KM

•  THE PROMENADE                   4.7 KM
•  FASHION ISLAND                    4.8 KM
•  ตลาดใหม่พระยาสุเรนทร์           4.0 KM
•  ตลาดกองหนุน                                 3.7 KM
•  AMORINI MALL                          3.0 KM
•  สนามกอล์ฟปัญญาอินทรา      5.7 KM

•  รพ.เสรีรักษ์                                                               4.3 KM
•  รพ.นวมินทร์ 1                                                         3.0 KM
•  รพ.นวมินทร์ 9                                                         3.2 KM
•  รพ.นพรัตนราชธานี                                              2.9 KM
•  รพ.สินแพทย์                                                            7.1 KM
•  รพ.เสรีรักษ์                                                               4.3 KM

ค�นพบ...คุณภาพชีวิตที่ใช� ทาวน�โฮมใจกลางรามอินทรา 
กับทำเลที่สะดวกสบาย ศูนย�กลางการเดินทางแห�งใหม� ใกล�จุดขึ้น-ลง
ทางด�วนเพียง 5 นาที* ใกล�รถไฟฟ�าสายสีชมพูและสายสีส�มและ
แหล�งไลฟ�สไตล�ชั้นนำ รองรับทุกความต�องการของคนในครอบครัว
ได�อย�างสมบูรณ�แบบ

O F  T R A N S P O R T A T I O N

รัศมีการเดินทาง

รัศมีอุ�นใจ

รัศมีชีวิตที่ชื่นชอบ 

รัศมีวัฒนธรรม

รัศมีการศึกษา



SPACE CONNECT
เช่ือมโยงกิจกรรมและความอบอุ�นของสมาชิกครอบครัว
ผ�านการออกแบบพ้ืนท่ีใช�สอย อีกท้ังยังเช่ือมต�อพ้ืนท่ีบ�าน
เข�ากับสิ่งสำคัญบนทำเลที่ดีที่สุดผ�าน 5 รัศมีคุณภาพ
แบบ ต�อติดชีวิตท่ีชอบ

SPACE PRIVACY
ความสงบเป�นส�วนตัวผสานอยู�ในปรัชญาการออกแบบ
ไม�ว�าจะเป�นการออกแบบให�สมาชิกครอบครัวมีพ้ืนท่ีส�วนตัว
หรือความสงบ ร�มร่ืนของโครงการเพ่ือให�คุณด่ืมด่ำ
กับบรรยากาศแห�งการพักผ�อน

AP ให�ความสำคัญกับทุกตารางน้ิวของการอยู�อาศัย
ด�วยหลักแนวคิด ZERO WASTE SPACE ทุกพ้ืนท่ี จึงถูกดีไซน�
ให�ตอบสนองการใช�งานอย�างเต็มประโยชน�สูงสุด ไม�ว�าพ้ืนท่ี
จะเล็กหรือใหญ� เราพร�อมผลักดันทุกข�อจำกัดของพ้ืนท่ี

SPACE MAXIMIZE

2018 LIVEVOLUTION

2015 ส�งบ�านแนวคิดใหม� “X-TREND MODEL”

2014 สร�างกระแส TALK OF THE TOWN

2013 สู�จุดแข็ง COMPETITIVE PACKAGE

2010 ยกระดับคุณค�าของบ�านทาวน�โฮม “บ�านกลางเมือง”

2006 ได�รับการต�อยอดพัฒนา

2005 คิดต�าง

AP มุ�งม่ันพัฒนานวัตกรรมการอยู�อาศัยสำหรับคนเมือง ภายใต� CORE BRAND VALUE
คือ การสร�างพ้ืนท่ีชีวิตท่ีเข�าถึงทุกไลฟ�สไตล� ผ�านกระบวนความคิดท่ีลึกซ้ึง ในทุกข้ันตอนการออกแบบภายใต� 3 ปรัชญา

“พื้นที่ชีวิต เราคิดเพื่อคุณ”

ภายใต�แนวคิด BIG CITY นำสถาป�ตยกรรมตะวันตกเข�ามาผสมผสาน
จึงเป�นท่ีมาของ EUROPEAN MODEL

ด�วย “DESIGN” ท่ีสร�างจาก LIFESTYLES ครอบครัวสมัยใหม� ก�อให�เกิด URBANION MODEL

แบบบ�านใหม�  S-SENSE MODEL ท่ีเพ่ิมฟ�งก�ช่ัน “PREMIUM SPACE”
ตอบโจทย�การใช�งานครอบครัวเมืองยุคใหม�

ท้ังดีไซน�และฟ�งก�ช่ัน ได�พัฒนาให�เกิดประโยชน�สูงสุด ห�องนอนใหญ�สไตล� PENTHOUSE

 
อีกคร้ังกับทาวน�โฮมระดับ LUXURY 3 ช้ันคร่ึง
ท่ีชูความเหนือระดับด�วย DOUBLE VOLUME สูงถึง 5.5 เมตร

ท่ี DESIGN ขยายสเปชเต็มพ้ืนท่ีกว�า 222 ตารางเมตร 
ด�วยฟ�งก�ช่ันพิเศษท่ีรองรับได�ถึง 5 ห�องนอน 
เพ่ือตอบโจทย� LIFESTYLES ครอบครัวท่ีสมบูรณ�แบบมากข้ึน

ทาวน�โฮมสุดล้ำ แนวคิดการออกแบบท่ีผสมผสานฟ�งก�ช่ัน LIVEVOLUTION SMART 
และ LIVEVOLUTION SPACE เข�าด�วยกันเพ่ือตอบโจทย� LIFESTYLE การใช�ชีวิตของลูกค�า
ได�ครบสมบูรณ�แบบทุกมุมมองมากย่ิงข้ึน

2020 THE MEANINGFUL SPACE 

“ทำให�ทุกพ้ืนท่ีมีความหมาย” 
ร�วมสัมผัสพ้ืนท่ีความสุข ด�วยนวัตกรรมท่ีอยู�อาศัยท่ีผสานเข�ากับการออกแบบพ้ืนท่ีส�วนกลาง
แนวคิดใหม�อย�างลงตัว กลายเป�นพ้ืนท่ีความสุขพิเศษท่ีคุณได�สร�างความหมายด�วยตัวเอง 
จากบ�านกลางเมือง และ PLENO

 

“บ�านกลางเมือง & PLENO”  
กว�า 20 ป� ท่ีเราไม�หยุดน่ิงในการพัฒนาและสร�างนวัตกรรมใหม�
เพ่ือตอบสนอง LIFESTYLES ของคนเมืองอย�างแท�จริง

AP THINK SPACE

ภาพถ�ายใช�เพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น



โครงการ Pleno รามอินทรา-บางชัน สเตช่ัน ผู�มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและผู�ดำเนินการ บริษัท เดอะแวลู พร็อพเพอร�ต้ี ดีเวลลอปเม�นท� จำกัด เลขทะเบียนบริษัท 0105545118836 ท่ีอยู�เลขท่ี 170/57 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร� 1 ช้ัน 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม�
แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร คุณอนุพงษ� อัศวโภคิน ทุนจดทะเบียน 2,000,000,000 บาท ท่ีต้ังโครงการ ถนนเจริญพัฒนา ซอยรามอินทรา 117 แขวงบางชัน เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โฉนดท่ีดิน
ในขณะย่ืนขออนุญาตจัดสรรเลขท่ี 690, 691, 8018, 17459 ถึง 17462, 32876 ถึง 32884, 47628 ถึง 47634, 47808 ถึง 47811, 56069 ถึง 56076, 80441, 88838 ตำบลบางชัน อำเภอมีนบุรี(เมือง), เมือง, มีนบุรี, คลองสามวา, คลองสามวา(มีนบุรี)
กรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีโครงการประมาณ 26 ไร� 3 งาน 15.1 ตารางวา (10,715.1 ตารางวา) รายการและขนาดของทรัพย�สินท่ีเป�นสาธารณูปโภคเป�นไปตามข�อกำหนดของการจัดสรรท่ีดิน อาคารสโมสรและท่ีดินเปล�าอันเป�นท่ีต้ังสำนักงานนิติบุคคลเป�นพ้ืนท่ี
บริการสาธารณะ ต้ังอยู�บนท่ีดินซ่ึงเป�นกรรมสิทธ์ิของบริษัท เน้ือท่ีประมาณ 183 และ 20.7 ตารางวา ตามลำดับ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) เป�นผู�สนับสนุนทางการเงิน อยู�ในระหว�างดำเนินการขอใบอนุญาตจัดสรร ระยะเวลาในการก�อสร�างเร่ิมเดือน
กรกฎาคม 2562 คาดว�าจะแล�วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2564 สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิภายใน 30 วันหลังจากท่ีผู�จะซ้ือชำระเงินครบถ�วนตามสัญญา ข�อมูลและภาพท้ังหมดท่ีแสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง เพ่ือส่ือการโฆษณาเท�าน้ัน บ�านท่ี
จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ท้ังส้ิน สำนักงานนิติบุคคล คลับเฮ�าส� สระว�ายน้ำ และสวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงข�อมูล และ/หรือ รายละเอียดในการก�อสร�าง เพ่ือความเหมาะสมหรือตามการพิจารณาของ
หน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข�องโดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า *เง่ือนไขเป�นไปตามท่ีบริษัทฯ กำหนด


