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เพลิดเพลินสนุกร�วมกัน

ACTIVE
SHARING

SPACE

พลีโน� รามอินทรา-จตุโชติ
ทาวน�โฮมใหม� ดีไซน�พื้นที่กิจกรรมมากมาย
ที่รองรับทุกจังหวะการใช�ชีวิตได�ไม�สิ้นสุด
แนวคิดการออกแบบที่ได�แรงบันดาลใจ
จากไลฟ�สไตล�คนยุคใหม�  ที่มาพร�อมกับ
พื้นที่ส�วนกลางที่รองรับทุกความต�องการ

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ่งแสดงการแบ�งพื้นที่ใช�สอยเท�านั้น 
ทั้งนี้เป�นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั้งสิ้น

ถาพเพื่อการโฆษณา



รามอินทรา-จตุโชติ

WARM UP COOL DOWN
STRETCHING 

สเตชั่นนี้มี่ 2 ส�วน ในช�วง Warm-up 
สำหรับการวอร�มกล�ามเนื้อ  เพื่อเพิ่มการ
ไหลเวียนของเลือดและเตรียมกล�ามเนื้อ
ให�พร�อมในขณะที่การ Cool-down คือ
การคลาย ลดการตึงตัวของกล�ามเนื้อ 
ทำให�กล�ามเนื้อมีความยืดหยุ�นมากขึ้น 
ป�องกันการบาดเจ็บในระยะยาว

TRIAL RUN   

ลูวิ่งเทรลคือการจำลอง
การวิ่งแบบผจญภัยบน
พื้นที่ธรรมชาติ เช�น ป�า , 
ภูเขา , ทุ�งหญ�า จะเป�นเนิน 
, หิน , ดิน หรือระดับ
ความลาดชันที่หลากหลาย 

EDUCATION
PLAYGROUND 

พื้นที่สนามเด็กเล�น ที่ออกแบบมา
เพื่อเด็กๆ ผสานกับฟ�งก�ชั่นที่ช�วย
เสริมสร�างทักษะ ทั้งIQ และ EQ 
ให�เด็กๆ ได�รับการเรียนรู�และความ
สนุกไปพร�อมๆ กัน

CLUBHOUSE

คลับเฮาส�ที่รายล�อมด�วย
ธรรมชาติขนาดใหญ� ที่
ออกแบบด�วย Universal 
Design มีพื้นที่ทำกิจกรรม
และพื้นที่พักผ�อนที่หลาก
หลาย ที่ให�ทุกวัยสามารถ
ใช�งานร�วมกันได�

FAMILY SPACE 

โซนพื้นที่นั่งพักผ�อนของ
ครอบครัวที่สามารถแชร�
กิจกรรมมากมายทั้งร�อง 
เล�น หรือเต�น อัพเดทลง
โซเชียลมีเดียหรือ TIKTOK 
ของคุณ  

OUTDOOR FITNESS

เพิ่มมิติใหม�ให�กับการออกกำลังกาย
ของคุณกับลานกิจกรรมกลางแจ�ง
แบบบอดี้เวทโดยใช�น้ำหนัก
ของร�างกายผู�ออกกำลังกายเอง
มาเป�นตัวต�านทานเคลื่อนไหวเพื่อ
กระชับและสร�างกล�ามเนื้อที่
ชัดเจน
มากขึ้น  

JOGGING TRACK 

ลู�วิ่ง 120 เมตร เพิ่มมิติใหม�ให�กับ
การออกกำลังกายเพื่อเป�าหมาย
การวิ่งมาราธอนของคุณกับลู�วิ่ง
รอบสวนเพื่อฝ�กซ�อมร�างกายและ
การเคลื่อนไหวเพื่อกระชับและ
สร�างกล�ามเนื้อที่ชัดเจนมากขึ้น
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‘สนุกล้ำ สบายกาย สบายใจ’ ได�ทุกวันที่

NANOE™ NANO – TECHNOLOGY และ ELECTRIC
สิทธิบัตรที่เปลี่ยนอนุภาคของน้ำให�เป�นอะตอมไฟฟ�าสถิต
ขนาดเล็กระดับนาโน (OH) จำนวน 4.8 ล�านล�านหน�วยต�อ
วินาที บวกประสิทธิภาพฟอกและกรองอากาศให�บริสุทธิ์
หายใจได�เต็มปอด

ระบบ AIR VENTILATION เย็น
สบายกาย สัมผัสแอร�เฟรช
ให�อากาศธรรมชาติหมุนเวียน
พร�อมนวัตกรรมมุ�งลวดท่ีไม�มีเส�น
บดบังวิว และป�องกันยุง กันแมลง

ตำแหน�งติดตั้งเครื่องจ�าย
เจลแอลกอฮอล�อัตโนมัติ
สำหรับล�างมือ ก�อนเข�าใช�งาน
และภายในพื ้นที ่ ฟ�ตเนส
ระหว�างการใช�งาน

เทคโนโลยี MOLD-PROOF OPERATION ช�วยป�องกันเช้ือรา
กล่ินอับ มีแผ�น TITANIUM APATITE DEODORIZING
ช�วยกรองอากาศและยับยั้งกลิ่น อุปกรณ�เสริมเป�นแผ�น
กรองฝุ�นละเอียดขนาด PM2.5

สนุกล้ำ สบายกาย สบายใจ

PM2.5

สอบถามรายละเอียดเพิ ่มเติมที ่สำนักงานขายโครงการ

RELAX POOL 

สระว�ายน้ำที่ชวนเพลิดเพลิน 
ไปกับความงดงามและร�มรื่น
ของวิวสวนที่อยู�ด�านหน�า
ให�คุณได�ใกล�ชิดธรรมชาติแค�
เพียงเอื้อมมือ 

KIDS POOL SAFETY 

ปลอดภัย ปล�อยใจไปกับความ
สนุกของมุมสระเด็กอย�างเป�น 
สัดส�วนเพื่อความปลอดภัยได�
อย�างไร�กังวล  

จัดเต็มกับการออกกำลัง
กาย เพื่อสุขภาพและเรือน
ร�างที่ดีได�ทั้ง 2 ไลฟ�สไตล�
กับฟ�ตเนสมุม Cardio 
และ Weight Training 
พร�อม วิวธรรมชาติ 180 
องศา

FITNESS
(PANORAMA VIEW)



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

หน�าบ�านลึก 8 เมตร 
ทาวน�โฮมไซส�ใหม� Extra Space ใหญ�กว�าเดิม
พ้ืนท่ีดีไซน�ใหม�! ทำให�ทุกสเปซพิเศษเพ่ือรองรับ
ทุกความเป�นคุณ

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

E S P A C E  ดีไซน�ใหม�
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8M.

5.5M.



8M.

5.5M.

1st FLOOR

2nd FLOOR

หน�าบ�านลึก

เมตร

123 ตร.ม

21.7 ตร.วา

8**

หน�าบ�านกว�าง

เมตร

5.5

2

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ ่งแสดงการแบ�งพื้นที ่ใช�สอยเท�านั ้น ทั ้งนี ้เป�นไปตามเงื ่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั ้งสิ ้น
**เฉพาะโครงการพลีโน� รามอินทรา-จตุโชติเท�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

ห้องนอน LUXURY MASTER BEDROOM ดีไซน์หรูขนาดใหญ่ 
กว้างขวาง พร้อม WALKINCLOSET ภายในห้อง มอบท่ีสุดของ
ความเป็นส่วนตัวในการพักผ่อนให้คุณได้อย่างเต็มที ่

พ้ืนท่ีส่วนกลางภายในบ้าน LIVING AREA มอบอิสระให้กับการพักผ่อน ห้องน่ังเล่น
ที่กว้างขวาง เชื่อมกันกับห้องครัว เป็นพื้นที่ที่ให้คนในครอบครัวได้ใช้เวลาร่วมกัน
กระชับความสัมพันธ์ให้อบอุ่นย่ิงข้ึน

เอนกายพักผ่อน...
ฟื้นฟูพลังชีวิต

อิสระแห่งการพักผ่อน
ที่เชื่อมต่อความสุข...ถึงกันได้

ภาพทั้งหมดที่แสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง ซึ่งแสดงการแบ�งพื้นที่ใช�สอยเท�านั้น 
ทั้งนี้เป�นไปตามเงื่อนไขของทางบริษัทฯ บ�านที่จำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ทั้งสิ้น



สะดวกสบาย...
อุ�นใจเรื่องความปลอดภัย

L I V I N G  L I F E

“เราพัฒนานวัตกรรมความปลอดภัยที่มาพร�อม
ความสะดวกสบายจากความต�องการของผู�อยู�อาศัย

ใส�ใจในทุกรายละเอียดของการใช�ชีวิต เพื่อให�ลูกบ�านของเรา
สะดวกสบายและมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น”

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

ช�วยให�ห�องเก็บของ..
เป�นระเบียบมากขึ้น

E X P E R T

แอปพลิเคชัน KATSAN เทคโนโลยีผู�คุ�มกันส�วนตัวอัจฉริยะที่ช�วยอำนวย
ความสะดวกกับ 3 ฟ�งก�ชั่นสุดฮิต ที่มีการใช�งานมากที่สุด อาทิ E-STAMP, 
CAR DIRECTORY และ CALL SECURITY/TAXI ยกระดับความปลอดภัย 
กับระบบแจ�งเตือนแขกที่เข�ามาบ�าน ปฏิเสธการเข�าพบหรือเรียก รปภ. ซึ่ง
สามารถทำได�ง�ายๆ ผ�านสมาร�ทโฟนของคุณ 

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

ช�วยเพิ่มความปลอดภัย..
ให�กับผู�สูงวัย

ภาพเพื ่อการโฆษณาเท�านั ้น

ภาพเพื่อการโฆษณาเท�านั้น ภาพเพื่อการโฆษณาเท�านั้น



นวัตกรรมความปลอดภัยที่มาพร�อมความสะดวกสบาย
ไม�เพียงแต�อ�านป�ายทะเบียนแต�ใช�งานง�ายๆ

ผ�าน KATSAN APPLICATION



*รถไฟฟ�าสายสีชมพูคาดว�าจะเป�ดใช�บริการภายในป� พ.ศ. 2564 ตามนโยบาลของรัฐบาล

ทำเลคุณภาพที่เชื่อมทุกความสะดวกสบายเข�าไว�ด�วยกัน ติดทางด�วนมอเตอร�เวย� ใกล� รถไฟฟ�าสายสีชมพู** และ แอร�พอร�ต ลิงค�  
เข�าสู�ใจกางเมืองได�ง�าย พร�อมแหล�งช�อปป��งชั้นนำเพื่อไลฟ�สไตล�ยุคใหม� THE PROMENADE

และ FASHION ISLAND และแหล�งอำนวยความสะดวกอีกครบครันตอบโจทย�ชีวิตคนเมือง...ได�อย�างไร�ขีดจำกัด

เติมเต็มทุกไลฟ�สไตล�แห�งความสุข...ได�ไม�จำกัด
H U B  O F  L I F E S T Y L E

รัศมีเดินทาง รัศมีการศึกษารัศมีชีวิตช่ืนชอบ
• รพ.นพรัตนราชธานี
• รพ.เสรีรักษ์
• รพ.นวมินทร์ 9
• โรงพยาบาลสัตว์มีนบุรี

• โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ 
    เบญจมราชาลัย
•  โรงเรียนโชคชัยหทัยราษฏร์

รัศมีอุ�นใจ
• แฟชั่นไอส์แลนด์
• The Promenade
• ซาพารีเวิลด์
• สวนสยาม
• โลตัส มีนบุร
• ตลาดน้ำขวัญเรียม

• ทางพิเศษฉลองรัช (ด่านจตุโชติ)
• ถนนรามอินทรา 
• ถนนหทัยราษฎร์      
• ถนนวงแหวนกาญจนาภิเษก     
• ถนนลำลูกกา                                         
• ถนนสายไหม                                       

ตลาดแพรกษา

รพ.พญาไท
นวมินทร�

รพ.เซ็นทรัล
เยนเนอรัล

รพ.ภูมิพล

นวมินทร� ซิตี้ อเวนิว

ตลาดกม.8

The Walk

เพลินนารี่ มอลล�

Central รามอินทรา

BIG Cตลาดยิ่งเจริญ

ถนนเกษตร-นวมินทร�

ถน
นก

าญ
จน

าภ
ิเษ

ก

ถน
นส

ุขา
ภิบ

าล
 5

ถนนเพิ่มสิน

ถนนเทพรักษ�

ถนนสายไหม

ถน
นห

ทัย
รา

ษฎ
ร�วงเวียนหลักสี่

The Promenade

BIG C

จุดขึ้น-ลงทางด�วน

จุดขึ้น-ลงทางด�วน

สถานีภูมิพล

สถานีพิพิธภัณฑ�
กองทัพอากาศ

สถานีสายหยุด

สถานีศรีปทุม

สถานีม.เกษตรฯ

สถานีรัชโยธิน

สถานีห�าแยกลาดพร�าว

สถานีกรมป�าไม�

สถานีสะพานใหม�

ถ.
คู�บ

อน
วง

แห
วน

รอ
บน

อก
ฝ��ง

ตะ
วัน

ออ
ก

สนามบินดอนเมือง

รร.สายอักษร

รร.สารสาสน�
วิเทศ สายไหม

รร.สาธิตพัฒนา

Crystal Design
Center (CDC)

Central EastVille

สถานีรามอินทรา 31

สถานีลาดปลาเค�า

สถานีรามอินทรา 3

สถานีทีโอที

สถานีหลักสี่

สถานีวัชรพล

สถานีมัยลาภ

สถานีคู�บอน

สถานีรามอินทรา 40

สถานีรามอินทรา 83

สถานีวงแหวนตะวันออก

สถานีนพรัตนราชธานี สถานีบางชัน สถานีเศรษฐบุตรบำเพ็ญ

สถานีราชภัฎพระนคร

The Crystal

ถนนรามอินทรา

รามอินทรา - จตุโชติ

Fashionisland

ทา
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 (ร
ามอินทรา-อาจณรงค�)

รร.นวมินราชินูทิศ
เบญจมราชาลัย 



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
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โครงการ Pleno รามอินทรา-จตุโชติ ผู�มีกรรมสิทธ์ิในท่ีดินและผู�ดำเนินการ บริษัท เอเช่ียน พร็อพเพอร�ต้ี (กรุงเทพ) จำกัด เลขทะเบียนบริษัท 0105537054875 ท่ีอยู�เลขท่ี 170/57 อาคารโอเช่ียนทาวเวอร� 1 ช้ัน 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม� แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร ประธานเจ�าหน�าท่ีบริหาร คุณอนุพงษ� อัศวโภคิน ทุนจดทะเบียน 300,000,000 บาท ท่ีต้ังโครงการ ถนนกาญจนาภิเษก แขวงสามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร โฉนดท่ีดินในขณะย่ืนขออนุญาตจัดสรรเลขท่ี
103083 ตำบลสามวาตะวันตก อำเภอคลองสามวา จังหวัดกรุงเทพมหานคร พ้ืนท่ีโครงการประมาณ 18 ไร� 1 งาน 19 ตารางวา (7,319 ตารางวา) รายการและขนาดของทรัพย�สินท่ีเป�นสาธารณูปโภคเป�นไปตามข�อกำหนดของการจัดสรรท่ีดิน อาคารสโมสร
และท่ีดินเปล�าอันเป�นท่ีต้ังสำนักงานนิติบุคคลเป�นพ้ืนท่ีบริการสาธารณะ ต้ังอยู�บนท่ีดินซ่ึงเป�นกรรมสิทธ์ิของบริษัท เน้ือท่ีประมาณ 98.3 และ 20.5 ตารางวา ตามลำดับ โครงการอยู�ในระหว�างจัดหาผู�สนับสนุนทางการเงิน อยู�ในระหว�างดำเนินการขอใบอนุญาต
จัดสรร ระยะเวลาในการก�อสร�างเร่ิมเดือนพฤษภาคม 2563 คาดว�าจะแล�วเสร็จประมาณเดือนธันวาคม 2564 สามารถจดทะเบียนโอนกรรมสิทธ์ิภายใน 30 วันหลังจากท่ีผู�จะซ้ือชำระเงินครบถ�วนตามสัญญา ข�อมูลและภาพท้ังหมดท่ีแสดงอาจไม�เหมือนสภาพจริง
เพ่ือส่ือการโฆษณาเท�าน้ัน บ�านท่ีจำหน�ายไม�รวมการตกแต�งใดๆ ท้ังส้ิน สำนักงานนิติบุคคล คลับเฮ�าส� สระว�ายน้ำ และสวนส�วนกลางเป�นบริการสาธารณะ  บริษัทขอสงวนสิทธ์ิในการเปล่ียนแปลงข�อมูล และ/หรือ รายละเอียดในการก�อสร�าง เพ่ือความเหมาะสม
หรือตามการพิจารณาของหน�วยงานราชการท่ีเก่ียวข�องโดยมิต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า


