
     



 


          







      
 

รีสอร์ทท่ีแวดลอ้ม ดว้ยธรรมชาติ 

ในออ้มกอดของขนุเขา และสายลม 

จากอุทยานแห่งชาติ..เขาใหญ่

ห้องพักผ่อนที่อบอุ่น



      
 

สมัผสับรรยากาศสบายๆ ท่ีแวดลอ้มดว้ย 

ธรรมชาติอนัแสนบริสุทธ์ิ และคุณจะรู้วา่...

ดาวและเดือน  

อยูใ่กลแ้ค่เพียงคุณเอ้ือมมือจริงๆ

ห้องพักผ่อนที่อบอุ่น ห้องน้ำพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวก

ห้องอาหารที่สะดวกสบาย






จักรยานเสือภ
ูเขา

ภัตรคารอาหารไท
ย 

ในบรรยากาศของ
วิถีชีวิตแบบไทย

กิจกรรมสะพานเชือก

กิจกรรมรอกสายฟ้า

เพียบพร้อมดว้ยส่ิงอำนวยความสะดวก   

และกิจกรรมตลอดจนสถานท่ีท่องเท่ียว 

โดยรอบ จึงเหมาะสำหรับการพกัผอ่น 

ของทุกคนในครอบครัว






กิจกรรมสะพานเชือก

    
    





ท่ีอยู ่  :  72 หมู่ 9 ต.พญาเยน็ อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130

เวป็ไซด ์ :  http://www.rabiangrua.biz

อีเมลล ์ :  centre@rabiangrua.biz

โทรศพัท ์  :  036-227-189, 089-699-7968

โทรสาร :  036-227-189

การเดินทาง  : ทางรถยนต ์ประมาณ 160 กิโลเมตร จากกรุงเทพฯ 

จำนวนหลงั : เรือนราชพฤกษ ์ จำนวน 6  หลงั

   เรือนชยัพฤกษ ์  จำนวน 12 หลงั 

ประเภทอาคาร

เรือนราชพฤกษ ์ (อาคาร 2 หลงัในบริเวณท่ีดิน 120 ตารางวา) 

 ประกอบไปดว้ย:

  2  หอ้งนอน 1 หอ้งพกัผอ่น พร้อมชั้นลอย ,  
 2 เตรียมอาหาร , 2 หอ้งนำ้ , 
 ระเบียงพร้อมสระวา่ยนำ้ และจากชุช่ี

 การเขา้พกัสูงสุด 6 คน; 

 การเขา้พกัปกติ  4 คน

เรือนชยัพฤกษ ์  (อาคาร 1 หลงั ในบริเวณท่ีดิน 60 ตารางวา) 

 ประกอบไปดว้ย:

  1 หอ้งนอน 1 หอ้งพกัผอ่นพร้อมชั้นลอย,  
 1 เตรียมอาหาร , 1 หอ้งนำ้,  
 ระเบียงสำหรับการพกัผอ่น 2 ท่ี

 การเขา้พกัสูงสุด 4 คน ; 

 การเขา้พกัปกติ  2 คน 



160 กิโลเมตร จากกรุงเทพมหานคร



 


“ บ้านพักส่วนตัว ในบรรยากาศของรีสอร์ท แสนสวยมีรายได้ คุ้มค่ากับการลงทุน “

ณ ท่ีแห่งน้ี “ ระเบียงดาว พรีวลิิจ โฮม “ ของบา้นระเบียงดาว การ์เดน้ & รีสอร์ท เรามัน่ใจท่ีจะทำใหเ้งินลงทุนของคุณ 

มีค่าเพิ่ม เม่ือลงทุนกบัโครงการของเรา .... ดว้ยศกัยภาพของท่ีตั้งในรีสอร์ท ท่ีแวดลอ้มดว้ยธรรมชาติและมากมายดว้ย 

กิจกรรม ตลอดจนสถานท่ีท่องเท่ียวใกลเ้คียง... ดว้ยรูปแบบของอาคารและรีสอร์ท ท่ีเป็นเอกลกัษณ์  ท่ีสนองตอบ 

ต่อการใชส้อยของการพกัผอ่นกบัธรรมชาติบนเนินเขา .. รวมถึงส่ิงอำนวยความสะดวกภายในและการตกแต่ง 

ท่ีสมบูรณ์และมีสไตล์

      เรามัน่ใจวา่ ส่ิงต่างๆ เหล่าน้ี จะทำใหคุ้ณสร้างรายไดใ้หก้บัสินทรัพยข์องคุณใหเ้พิ่มพนูข้ึนอีก

      ดงันั้น เราพร้อมเสนอการลงทุนท่ีควบคู่กบัการพกัผอ่น กบัโครงการ ระเบียงดาว พรีวลิิจ โฮม ท่ีนำการพกัผอ่น 

มาผนวกกบัการลงทุนเขา้ดว้ยกนั
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ลกูคา้จะไดรั้บผลประโยชนจ์ากการขายบริการหอ้งพกัของตนเอง   1. 

หลงัหกัค่าใชจ่้ายตามรายละเอียดขอ้ตกลง ในสดัส่วน 60 : 40  

(ลูกคา้รับ 60 และโครงการรับ 40)

ในระหว2. า่งก่อสร้างบา้นพกั นบัจากวนัท่ีทำสญัญา จนถึงการโอน 

กรรมสิทธ์ิ ลูกคา้ไดรั้บสิทธ์ิในการเขา้พกัรีสอร์ท และโรงแรมในเครือ 

ดงัน้ี 

   2.1  ลกูคา้ผูท้ำสญัญาซ้ือบา้น แบบชยัพฤกษ ์

  ไดรั้บสิทธ์ิในการเขา้พกั 4 หอ้งพกั ต่อ 1 สญัญา 

   2.2  ลกูคา้ผูท้ำสญัญาซ้ือบา้น แบบราชพฤกษ ์ 

  ไดรั้บสิทธ์ิในการเขา้พกั 6 หอ้งพกั ต่อ 1 สญัญา

ไดรั้บบตัรสิทธิพิเศษ (Privilege Card) เพื่อใชเ้ป็นส3. ่วนลด 

ในการรับประทานอาหารในรีสอร์ท และรับแตม้สะสม 

การเขา้พกัของรีสอร์ทในเครือของบริษทัฯ

ลกูคา้ไดรั้บสิทธิพิเศษ ในการจองหอ้งพกัของรีสอร์ทในเครือของ 4. 

บริษทัฯ ในราคาลด 50% ของราคาปกติ โดยไม่รวมอาหารเชา้ 

(*ยกเวน้การจองในช่วง Long Weekends และเทศกาล)
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โซนเรือนชัยพฤกษ์ 

โซนเรือนชัยพฤกษ์ 

โซนเรือนราชพฤกษ์ 

ไปโซนบ้านเชิงเขา บ้านระเบียงดาว การ์เด้น & รีสอร์ท

ไปห้องอาหารครัวแสงพราว บ้านระเบียงดาว การ์เด้น & รีสอร์ท













สำหรับครอบครัวใหญ่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวที่สะดวกสบายประกอบไปด้วย

บ้านสองหลังต่อเชื่อมด้วยระเบียงขนาดใหญ่ พร้อมสระว่ายน้ำและจากุชชี่ 

โดยบ้านแต่ละหลังจะเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน

ในครอบครัวหรือแขกผู้มาเยือน ในที่ดิน 120 ตารางวา

 

 




เรือนราชพฤกษ์ (อาคาร 2 หลัง พร้อมสระว่ายน้ำ และ Jaccuzi) และลานจอดรถ 2 คัน บนที่ดิน 120 ตารางวา หรือ 480 ตารางเมตร

อาคารหลังที่ 1  ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และเฟอร์นิเจอร์ประกอบอาคาร ตามรายละเอียดดังนี้

 1.1  หอ้งนัง่เล่น  ประกอบดว้ย      

  1.  โซฟา รูปตวั L  พร้อมโตะ๊กลาง 1 ชุด 2.   โตะ๊กาแฟกระจก พร้อมเกา้อ้ี 2 ท่ีนัง่ 1 ชุด

  3.   โตะ๊วางทีว ีและตูเ้ยน็ 1 ตวั 4.   ตูเ้ยน็ขนาด 4 คิว  1 เคร่ือง

  5.   ทีวขีนาด 21 น้ิว 1 เคร่ือง 6.   เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนงั 1 เคร่ือง

  7.   โคมไฟช่อเพดานพร้อมพดัลม 1 ชุด 8.   โคมไฟตั้งพื้น   1 ตวั

  9.   พรมลอยขนสตัว ์ 1 ผนื 10.  ภาพติดผนงั 3  ช้ิน  1 ชุด

  11.  นาฬิกาติดผนงั 1 เรือน

 1.2  ส่วน Pantry ประกอบไปดว้ย

  1.  อ่างแกว้พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 2.  ชั้นไมติ้ดผนงัสำหรับวางของ 1 ชุด

  3.   รูปติดผนงั 1 ภาพ

 1.3   หอ้งนอน  ประกอบดว้ย

  1.  เตียงนอนขนาด King Size พร้อมฟกู 1 ชุด

  2.  โตะ๊หวัเตียงต่างระดบั 1 ชุด  ( 2 ช้ิน )

  3.  โตะ๊ไมว้างของปลายเตียง 1 ตวั 4.  โคมไฟหวัเตียง   1 โคม

  5.  เคร่ืองปรับอากาศติดผนงั 1 เคร่ือง 6.  กระจกแต่งตวัติดผนงั  1 บาน

  7.  ตะกร้าไมส้านสำหรับใส่ผา้ซกั 1 ใบ 8.  พรมลอยผา้   1 ผนื

 1.4   หอ้งนำ้  ประกอบไปดว้ย      

  1.  โถสุขภณัฑพ์ร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 2.   อ่างอาบนำ้ พร้อมอุปกรณ์  1 ชุด

  3.  อ่างลา้งหนา้แกว้ พร้อมอุปกรณ์ และนำ้ร้อน, นำ้เยน็ 1 ชุด

  4.  หมอ้ตม้นำ้ร้อนพร้อมอุปกรณ์ 1 เคร่ือง 5.   กระจกแต่งตวัติดผนงั  1 บาน

  6.   ชั้นโลหะแขวนและวางผา้เช็ดตวั 1 ชุด 7.  ชั้นไมติ้ดผนงัสำหรับวางผา้เช็ดหนา้ 1 ชุด

  8.  ตูล้อยสำหรับใส่เส้ือผา้ และอุปกรณ์ในหอ้งนำ้ 1 หลงั

  9.  พรมลอยผา้ 2 ผนื

อาคารหลังที่ 2  ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และเฟอร์นิเจอร์ประกอบอาคาร ตามรายละเอียดดังนี้

 2.1 หอ้งนอน ประกอบไปดว้ย

  1.  เตียงนอนขนาด 3 ฟุตคร่ึง x 6 ฟุตคร่ึง พร้อมฟกู 2 ชุด

  2.  โตะ๊หวัเตียง 3 ตวั 3.  โคมไฟหวัเตียง   2 โคม

  4.  โตะ๊ตั้งทีวแีละตูเ้ยน็ 1 ตวั 5.  ตูเ้ยน็ขนาด 4 คิว  1 เคร่ือง

  6.  ทีวขีนาด 21 น้ิว 1 เคร่ือง 7.  เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนงั 1 เคร่ือง

  8.  กระจกแต่งตวัติดผนงั 1 บาน 9.  ตูล้ิ้นชกัเกบ็เส้ือผา้  1 ตวั

  10.  พรมลอยผา้ 1 ผนื

 2.2  หอ้งนำ้ ประกอบไปดว้ย

  1.  โถสุขภณัฑพ์ร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 

  2.   อ่างลา้งหนา้ ชนิดฝังเคานเ์ตอร์ พร้อมอุปกรณ์  1 ชุด

  3.  กระจกแต่งตวัติดผนงั 1 บาน 4.   ชั้นโลหะแขวนและวางผา้เช็ดตวั 1 ชุด

  5.  ชั้นไมติ้ดผนงัสำหรับวางผา้เช็ดหนา้ 1 ชุด 6.  ตู ้Shower อาบนำ้อุ่น พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

 2.3   ส่วน Pantry ประกอบไปดว้ย

  1.  อ่างแกว้พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 2.   ชั้นไมติ้ดผนงัสำหรับวางของ 1 ชุด

  3.   รูปติดผนงั 2 ภาพ 4.  พรมลอยขนสตัว ์ 1 ผนื 

 2.4  Oot Door  Terrace  พร้อมสระวา่ยนำ้ และ Jaccuzzi  ประกอบไปดว้ย 

  2.4.1  สระวา่ยนำ้ ขนาด 4  x  7  เมตร   พร้อมอุปกรณ์ และ Jaccuzzi

  2.4.2  Out Door Terrace

  1. ระเบียงไมล้อ้มสระวา่ยนำ้   2. ระเบียงคอนกรีต ปูกระเบ้ือง พร้อมซุม้ไมเ้ล้ือย (Patio)

  



 
สำหรับครอบครัวใหญ่ที่ต้องการความเป็นส่วนตัวที่สะดวกสบายประกอบไปด้วย

บ้านสองหลังต่อเชื่อมด้วยระเบียงขนาดใหญ่ พร้อมสระว่ายน้ำและจากุชชี่ 

โดยบ้านแต่ละหลังจะเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับทุกคน

ในครอบครัวหรือแขกผู้มาเยือน ในที่ดิน 120 ตารางวา

 

 




เรือนราชพฤกษ์ (อาคาร 2 หลัง พร้อมสระว่ายน้ำ และ Jaccuzi) และลานจอดรถ 2 คัน บนที่ดิน 120 ตารางวา หรือ 480 ตารางเมตร

อาคารหลังที่ 1  ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และเฟอร์นิเจอร์ประกอบอาคาร ตามรายละเอียดดังนี้

 1.1  หอ้งนัง่เล่น  ประกอบดว้ย      

  1.  โซฟา รูปตวั L  พร้อมโตะ๊กลาง 1 ชุด 2.   โตะ๊กาแฟกระจก พร้อมเกา้อ้ี 2 ท่ีนัง่ 1 ชุด

  3.   โตะ๊วางทีว ีและตูเ้ยน็ 1 ตวั 4.   ตูเ้ยน็ขนาด 4 คิว  1 เคร่ือง

  5.   ทีวขีนาด 21 น้ิว 1 เคร่ือง 6.   เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนงั 1 เคร่ือง

  7.   โคมไฟช่อเพดานพร้อมพดัลม 1 ชุด 8.   โคมไฟตั้งพื้น   1 ตวั

  9.   พรมลอยขนสตัว ์ 1 ผนื 10.  ภาพติดผนงั 3  ช้ิน  1 ชุด

  11.  นาฬิกาติดผนงั 1 เรือน

 1.2  ส่วน Pantry ประกอบไปดว้ย

  1.  อ่างแกว้พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 2.  ชั้นไมติ้ดผนงัสำหรับวางของ 1 ชุด

  3.   รูปติดผนงั 1 ภาพ

 1.3   หอ้งนอน  ประกอบดว้ย

  1.  เตียงนอนขนาด King Size พร้อมฟกู 1 ชุด

  2.  โตะ๊หวัเตียงต่างระดบั 1 ชุด  ( 2 ช้ิน )

  3.  โตะ๊ไมว้างของปลายเตียง 1 ตวั 4.  โคมไฟหวัเตียง   1 โคม

  5.  เคร่ืองปรับอากาศติดผนงั 1 เคร่ือง 6.  กระจกแต่งตวัติดผนงั  1 บาน

  7.  ตะกร้าไมส้านสำหรับใส่ผา้ซกั 1 ใบ 8.  พรมลอยผา้   1 ผนื

 1.4   หอ้งนำ้  ประกอบไปดว้ย      

  1.  โถสุขภณัฑพ์ร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 2.   อ่างอาบนำ้ พร้อมอุปกรณ์  1 ชุด

  3.  อ่างลา้งหนา้แกว้ พร้อมอุปกรณ์ และนำ้ร้อน, นำ้เยน็ 1 ชุด

  4.  หมอ้ตม้นำ้ร้อนพร้อมอุปกรณ์ 1 เคร่ือง 5.   กระจกแต่งตวัติดผนงั  1 บาน

  6.   ชั้นโลหะแขวนและวางผา้เช็ดตวั 1 ชุด 7.  ชั้นไมติ้ดผนงัสำหรับวางผา้เช็ดหนา้ 1 ชุด

  8.  ตูล้อยสำหรับใส่เส้ือผา้ และอุปกรณ์ในหอ้งนำ้ 1 หลงั

  9.  พรมลอยผา้ 2 ผนื

อาคารหลังที่ 2  ประกอบด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก และเฟอร์นิเจอร์ประกอบอาคาร ตามรายละเอียดดังนี้

 2.1 หอ้งนอน ประกอบไปดว้ย

  1.  เตียงนอนขนาด 3 ฟุตคร่ึง x 6 ฟุตคร่ึง พร้อมฟกู 2 ชุด

  2.  โตะ๊หวัเตียง 3 ตวั 3.  โคมไฟหวัเตียง   2 โคม

  4.  โตะ๊ตั้งทีวแีละตูเ้ยน็ 1 ตวั 5.  ตูเ้ยน็ขนาด 4 คิว  1 เคร่ือง

  6.  ทีวขีนาด 21 น้ิว 1 เคร่ือง 7.  เคร่ืองปรับอากาศ ชนิดติดผนงั 1 เคร่ือง

  8.  กระจกแต่งตวัติดผนงั 1 บาน 9.  ตูล้ิ้นชกัเกบ็เส้ือผา้  1 ตวั

  10.  พรมลอยผา้ 1 ผนื

 2.2  หอ้งนำ้ ประกอบไปดว้ย

  1.  โถสุขภณัฑพ์ร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 

  2.   อ่างลา้งหนา้ ชนิดฝังเคานเ์ตอร์ พร้อมอุปกรณ์  1 ชุด

  3.  กระจกแต่งตวัติดผนงั 1 บาน 4.   ชั้นโลหะแขวนและวางผา้เช็ดตวั 1 ชุด

  5.  ชั้นไมติ้ดผนงัสำหรับวางผา้เช็ดหนา้ 1 ชุด 6.  ตู ้Shower อาบนำ้อุ่น พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด

 2.3   ส่วน Pantry ประกอบไปดว้ย

  1.  อ่างแกว้พร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 2.   ชั้นไมติ้ดผนงัสำหรับวางของ 1 ชุด

  3.   รูปติดผนงั 2 ภาพ 4.  พรมลอยขนสตัว ์ 1 ผนื 

 2.4  Oot Door  Terrace  พร้อมสระวา่ยนำ้ และ Jaccuzzi  ประกอบไปดว้ย 

  2.4.1  สระวา่ยนำ้ ขนาด 4  x  7  เมตร   พร้อมอุปกรณ์ และ Jaccuzzi

  2.4.2  Out Door Terrace

  1. ระเบียงไมล้อ้มสระวา่ยนำ้   2. ระเบียงคอนกรีต ปูกระเบ้ือง พร้อมซุม้ไมเ้ล้ือย (Patio)

  





 
สำหรับครอบครัวขนาดย่อม บ้านพักตากอากาศที่เพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก

ของการพักผ่อน มีชั้นลอยและบันไดลิง เพื่อความสนุกสนานของเด็กๆ ในครอบครัว 

นอกเหนือจากห้องพักผ่อน และห้องนอนที่สมบูรณ์แบบ บนที่ดิน 60 ตารางวา

  





เรือนชัยพฤกษ์ (อาคาร 1 หลัง พร้อมลานจอดรถ 1 คัน บนเนื้อที่ 60 ตารางวา หรือ 240 ตารางเมตร)

ประกอบไปดว้ยรายละเอียดดงัน้ี

 1.1  หอ้งนัง่เล่น ประกอบไปดว้ย

 1.  โซฟา รูปตวั L  พร้อมโตะ๊กลาง 1 ชุด  2.   โตะ๊กาแฟกระจก พร้อมเกา้อ้ี 2 ท่ีนัง่ 1 ชุด

 3.   โตะ๊วางทีว ีและตูเ้ยน็ 1 ตวั 4.   ตูเ้ยน็ขนาด 4 คิว 1 เคร่ือง

 5.   ทีวขีนาด 21 น้ิว 1 เคร่ือง 6.   เคร่ืองปรับอากาศชนิดติดผนงั 1 เคร่ือง

 7.   โคมไฟช่อเพดานพร้อมพดัลม 1 ชุด 8.   โคมไฟตั้งพื้น  1 ตวั

 9.   พรมลอยขนสตัว ์ 1 ผนื 10.  ภาพติดผนงั   1 ชุด

 11.  นาฬิกาติดผนงั 1 เรือน 

 1.2  ส่วน Pantry   ประกอบไปดว้ย

 1.  อ่างแกว้ลอยตวัพร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 2.   ชั้นไมติ้ดผนงัสำหรับวางของ 1 ชุด

 3.   รูปติดผนงั 2 ภาพ

 1.3   หอ้งนอน  ประกอบดว้ย

 1.  เตียงนอนขนาด King Size พร้อมฟกู 1 ชุด 

 2.  โตะ๊หวัเตียงต่างระดบั  1 ชุด  ( 2 ช้ิน )

 3.  โตะ๊ไมว้างของปลายเตียง 1 ตวั 4.  โคมไฟหวัเตียง  1 โคม

 5.  เคร่ืองปรับอากาศติดผนงั 1 เคร่ือง 6.  กระจกแต่งตวัติดผนงั  1 บาน

 7.   ตะกร้าไมส้านสำหรับใส่ผา้ซกั 1 ใบ 8.  พรมลอยผา้  1 ผนื

 1.4 หอ้งนำ้  ประกอบไปดว้ย 

 1.  โถสุขภณัฑพ์ร้อมอุปกรณ์ 1 ชุด 2.   อ่างอาบนำ้ พร้อมอุปกรณ์  1 ชุด

 3.  หมอ้ตม้นำ้ร้อนพร้อมอุปกรณ์ 1 เคร่ือง 4.   กระจกแต่งตวัติดผนงั  1 บาน

 5.  อ่างแกว้ พร้อมอุปกรณ์ และนำ้ร้อน, นำ้เยน็ 1 ชุด

 6.   ชั้นโลหะแขวนและวางผา้เช็ดตวั   1 ชุด

 7.  ชั้นไมติ้ดผนงัสำหรับวางผา้เช็ดหนา้และอุปกรณ์ 1 ชุด

 8.  ตูล้อยสำหรับใส่เส้ือผา้ และอุปกรณ์ในหอ้งนำ้ 1 หลงั

 9.  พรมลอยผา้   2 ผนื

 1.5 ระเบียงนัง่เล่น   

  1. มา้นัง่หินแกรนิต 2 แห่ง  ( หนา้บา้น และหลงับา้น )





สำนกังานขาย (กรุงเทพ)   :  โทรศพัท ์ 02-618-7768-9

  โทรสาร    02-618-6136

สำนกังานขาย (เขาใหญ่)   :  โทรศพัท/์โทรสาร 036-227-189 , 

  มือถือ 089-699-7968

เวป็ไซด ์          :  http://www.rabiangrdao.com

อีเมลล ์         :  centre@rabiangrua.biz



รูปแบบ
พื้นที่ใช้สอย

ราคาขาย เงินจอง ทำสัญญา
ดาวน์

กู้ธนาคาร
ดอกเบี้ย 6.75 %

ที่ดิน อาคาร ผ่อนดาวน์ (12 งวด) รวมเงินดาวน์ 15 ปี 20 ปี 25 ปี 30 ปี

เรือนชัยพฤกษ์ 60 ต.ร.ว. 51 2,390,000.00 10,000.00 40,000.00 55,000.00 710,000.00 1,680,000.00 14,900.00 12,800.00 11,700.00 10,900.00

เรือนราชพฤกษ์ 120 ต.ร.ว. 125 4,890,000.00 20,000.00 80,000.00 120,000.00 1,540,000.00 3,350,000.00 29,700.00 25,500.00 23,200.00 21,800.00

เรือนราชพฤกษ์ 

3 ห้องนอน
240 ต.ร.ว. 162.5 6,890,000.00 30,000.00 120,000.00 150,000.00 1,950,000.00 4,940,000.00 43,800.00 37,600.00 34,200.00 32,100.00



หมายเหตุ

 ทำสญัญาภายใน 7 วนั นบัจากวนัจอง1. 

 ค2. ่าธรรมเนียมการประกนัของมิเตอร์ไฟฟ้า ผูจ้ะซ้ือเป็นผูช้ำระ

 ค3. ่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธ์ิ และค่าใชจ่้ายอ่ืนๆ ในการโอนกรรมสิทธ์ิ ผูจ้ะซ้ือเป็นผูช้ำระ

ราคาและเง่ือนไข อาจปรับเปล่ียนได ้โดยมิตอ้งแจง้ใหท้ราบล4. ่วงหนา้

 ผูซื้5. ้อท่ีสนใจจะเขา้ร่วมโครงการ Time Sharing และสิทธิประโยชน์ 
จากการเขา้ร่วมโครงการ โปรดสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมจากสำนกังานขาย

อตัราดอกเบี6. ้ยเงินกูจ้ะปรับตามธนาคาร (อาจมีการเปล่ียนแปลง)







