


ชื่อโครงการ   : อณาสิร ิป่าคลอก

ท่ีต้ังโครงการ   :  ต.ป่าคลอก อ.ถลาง จ.ภเูก็ต

พ้ืนท่ีโครงการ  : 50-3-63.5 ไร่

จาํนวนแปลง   :  259 ยูนติ

ลักษณะโครงการ  : บา้นแฝด และ บา้นเด่ียว 2 ชั้น

ขนาดพ้ืนท่ีใชส้อย  : 148 - 186 ตร.ม.

ขนาดพ้ืนท่ีดิน   : 35 - 70 ตร.ว.

เจา้ของโครงการ  : บรษัิท แสนสิร ิจาํกัด (มหาชน)

Factsheet

ขอ้มูลโครงการ



ปฐมบทความสุข หลงรกัทกุพ้ืนท่ี
สัมผสับรรยากาศท่ีนา่หลงรกั ภายใต้ธรรมชาติอันรม่รื่น

กับโครงการรูปแบบใหมค่รั้งแรกท่ีภเูก็ต 
ผสานเสนห่ข์องธรรมชาติ และความสะดวกสบายของไลฟส์ไตล์ใหมเ่ขา้ไว้ด้วยกัน

ตอบโจทยค์วามสุขท่ีหลากหลาย บนพ้ืนท่ีศักยภาพของภเูก็ต

ครั้งแรกกับบา้นดีไซนใ์หม ่สไตล์ European Cottage
บรรยากาศภายในโครงการ ได้แรงบลัดาลใจจาก Farmhouse

บา้นในฟารม์ท่ีเต็มไปด้วยความสุข ใกล้ชดิธรรมชาติ 

PROJECT CONCEPT



ส่ิงอํานวยความสะดวกครบครนั
รงัสรรค์พ้ืนท่ีส่วนกลางใหเ้ต็มไปด้วยบรรยากาศอันผ่อนคลาย

พักผอ่นได้อยา่งสบายใจภายใต้รม่ไม ้สูดอากาศบรสุิทธิไ์ด้ตลอดท้ังวัน
หรอืออกกําลังกายท่ามกลางทิวทัศนท่ี์สบายตา ท้ังสระว่ายน�า และสวนขนาดใหญ่

FITNESS
ฟติเนสพรอ้มอุปกรณค์รบ

LOBBY
โถงล็อบบีเ้พ่ือต้อนรบัคณุ

และครอบครวั

SECURITY
มั่นใจกับความปลอดภยั 24 ชม.

GARDEN
สวนส่วนกลาง เพ่ิมความรม่รื่น

SWIMMING POOL
สระว่ายน�าระบบเกลือ

EDUCATIONAL PLAYGROUND
สนามเด็กเล่นเสรมิทักษะ

Facilities



QUINOA (ควนิวั)

พ้ืนท่ีใชส้อย 148 ตร.ม. ท่ีดินเริม่ต้น 35 ตร.ว.
4 หอ้งนอน 3 หอ้งน�า 1 หอ้งรบัแขก 1 หอ้งครวัไทย

ส่วนรบัประทานอาหาร และท่ีจอดรถ 2 คัน

1st Floor 2nd Floor

House Type : QUINOA (ควินัว)



BARLEY (บารเ์ลย)์

พ้ืนท่ีใชส้อย 166 ตร.ม. ท่ีดินเริม่ต้น 50 ตร.ว.
4 หอ้งนอน 3 หอ้งน�า 1 หอ้งรบัแขก 1 Transition Space
1 หอ้งครวัไทย ส่วนรบัประทานอาหาร และท่ีจอดรถ 2 คัน

1st Floor 2nd Floor

House Type : BARLEY (บารเ์ลย)์



MILLET (มลีเล็ท)

พ้ืนท่ีใชส้อย 186 ตร.ม. ท่ีดินเริม่ต้น 50 ตร.ว.
4 หอ้งนอน 3 หอ้งน�า 1 หอ้งรบัแขก 1 Transition Space
1 หอ้งครวัไทย ส่วนรบัประทานอาหาร และท่ีจอดรถ 3 คัน

1st Floor 2nd Floor

House Type : MILLET (มลีเล็ท)



UV Shield
สีเคลือบสารชว่ยสะท้อนความรอ้น

LED Light Bulb
หลอดไฟ LED ท้ังหลัง ประหยดัพลังงาน

ถังน�าคู่ป๊ัมเพ่ิมพ้ืนท่ีใชส้อยรอบบา้น

ระบบรกัษาความปลอดภยั ภายในตัวบา้น

Breeze Panel ชอ่งลมระบายอากาศ
ท่ีประตแูละหนา้ต่าง ชว่ยถ่ายเท
อากาศในบา้น 

ชอ่งระบายความรอ้นใต้หลังคา

แผน่สะท้อนความรอ้นใต้หลังคา

Green Glass
กระจกเขยีวตัดแสงท้ังหลัง

Innovation

นวตักรรมฉลาดเพ่ือความสมบูรณแ์บบ
ของการใชช้วีติในบา้น
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มาตรฐานความปลอดภยัสูงสุด
คือจุดเริม่ต้นของความใส่ใจท่ีมอบใหค้ณุ

ภายในตัวบา้น

• Magnetic Sensor
  เทคโนโลยรีะบบตรวจจบัการงดัแงะภายในบา้น

• Motion Sensor
  เทคโนโลยตีรวจจบัการบุกรุก
  จากการตรวจจบัความเคล่ือนไหวภายในบา้น

• Digital Door Lock

• ไฟฉกุเฉิน

• RFID Sensor
  อุปกรณ ์RFID Sensor ติดหน้ารถ
  เพ่ือเขา้ - ออกโครงการ

• ทางเขา้โครงการ
  แยกชอ่ง ลกูบา้น/ผู้มาติดต่อ

• รั้วรอบโครงการสูง 3.8 เมตร

• Video Analytic

• Real Time Guard Tour

• Visitor
  Management System

SECURITY SYSTEM

พ้ืนท่ีส่วนกลาง LIV - 24

Security System



LIV-24* ยกระดับความปลอดภยัมั่นใจ 24 ชัว่โมง
บรกิารดแูลความปลอดภยัจากศูนยค์วบคมุแบบเรยีลไทม ์ด้วยเทคโนโลยเีชื่อมต่อกับระบบรกัษาความปลอดภยั
และควบคมุอาคารเต็มรูปแบบ แหง่แรกของวงการอสังหาฯไทย

REAL TIME GUARD TOUR
ตรวจสอบสถานะการเดินตรวจตามจุดของ รปภ.
แบบ Real - Time

CCTV VIDEO ANALYTICS 
ระบบวิเคราะหค์วามเคล่ือนไหวท่ีผดิปกติ
ของเหตกุารณต่์างๆ

VISITOR MANAGEMENT SYSTEM (VMS) 
ระบบบนัทึกขอ้มูลผูม้าติดต่อ
รวดเรว็และแมน่ยาํ สามารถบนัทึกขอ้มูลผูม้าติดต่อ ทะเบยีนรถยนต์
เวลาเขา้และออก คณุจงึอุ่นใจได้ว่าผูม้าติดต่อทกุคนจะได้รบัการตรวจสอบ
และบนัทึกขอ้มูลอยา่งครบถ้วน

Security System

*LIV-24 บรหิารงานและใหบ้รกิาร โดย “บรษัิท พลัส พรอ็พเพอรต้ี์ จาํกัด” แต่เพียงผู้เดียว สําหรบัโครงการของแสนสิร/ิบรษัิทในเครอืท่ีจดัใหม้ ีLIV-24 ฟรค่ีาบรกิาร 2 ป ีเริม่นบัแต่วันท่ีเปิดใชง้านระบบเรยีบรอ้ยแล้ว
ท้ังน้ีอุปกรณ์การเชื่อมต่ออาจมคีวามแตกต่างกันในแต่ละโครงการ สําหรบัรายละเอียดอ่ืนเปน็ไปตามท่ีพลัสฯ กําหนด



Location

แผนท่ี Google คลิก

ส่ิงอํานวยความสะดวกรอบโครงการ

สถานศึกษา

• รร.ขจรเกียรติถลาง    8
• รร.ขจรเกียรติเชงิทะเล   12
• รร.นานาชาติ บรติิช ภเูก็ต (BIS) 12
• รร.นานาชาติภเูก็ต อะคาเดม ี  17

กม.
กม.
กม.
กม.

กม.
กม.
กม.
กม.
กม.
กม.

กม.
กม.
กม.
กม.
กม.

กม.
กม.
กม.
กม.

ไลฟส์ไตล์

• Robinson ถลาง (ใหม)่  6.5
• Tesco Lotus ถลาง   12
• แมคโคร ถลาง    12
• อิเกีย ภเูก็ต     13
• Porto de Phuket   14
• เซน็ทรลั เฟสติวัล ภเูก็ต  18.5

อ่ืนๆ
• รา้นอาหารเพียงไพร    3
• รา้นบางแปซฟู๊ด๊      4
• ท่าเรอือ่าวปอ     8
• ตัวเมอืงภเูก็ต     18
• สนามบนิภเูก็ต     20

โรงพยาบาล
• รพ. ถลาง      12
• รพ. มชิชั่นภเูก็ต    16
• รพ. กรุงเทพภเูก็ต   18
• รพ. กรุงเทพสิรโิรจน ์  19

https://g.page/anasiri-paklok?share


ติดต่อเขา้ชมบา้นตัวอยา่งท่ีสํานกังานขาย
เปดิทําการทกุวนั 09:00 - 18:00 น.

โทร 1685

ชมเวบ็ไซต์โครงการ คลิก

https://www.sansiri.com/singlehouse/anasiri-paklok/th/

