
ฮาบิเทีย ออร์บิต หทัยราษฎร์

จุดเริ่มต้น ความสุข
ที่ สมบูรณ์แบบ



Project Information

ท่ีต้ังโครงการ   : ติดถนนใหญ ่หทัยราษฎร ์ตําบลสามวาตะวันตก
               อําเภอคลองสามวา จงัหวัดกรุงเทพมหานคร

ท่ีดิน           : ประมาณ 95 ไร่

ประเภทบา้น                : บา้นเด่ียว 2 ชั้น จาํนวน 4 แบบ

จาํนวนแปลง          : 386 ยูนติ

พ้ืนท่ีใชส้อย                : 113 - 178 ตารางเมตร

พ้ืนท่ีดิน       : เริม่ต้น 50 ตารางวา ขึ้นไป

ส่วนกลาง              : คลับเฮาส์ พรอ้ม Lobby สระว่ายน�ากว้าง พรอ้มสระเด็ก และฟติเนส

ระบบความปลอดภยั            : ระบบรกัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชั่วโมง พรอ้ม กล้อง CCTV

ขอ้มูลโครงการ



จุดเริม่ต้นความสุขท่ีสมบูรณแ์บบ
กับทกุองค์ประกอบท่ี “คิด” ขึ้นมาเพ่ือเติมเต็มทกุรายละเอียดการใชช้วิีต
ต้ังแต่การวางผงัโครงการในลักษณะแนวยาวในทิศทางขวางลม
ทําใหม้ลีมเยน็สบายตลอดท้ังป ีพรอ้มการออกแบบสถาปตัยกรรมท่ีทันสมยั
แต่ยงัคงความเรยีบงา่ย เพ่ือใหเ้ขา้กับธรรมชาติได้อยา่งลงตัว

บา้นท่ีรองรบัการพักผอ่น
ของทกุคนในครอบครวั



บา้นดีไซน์
MODERN FUSION HOUSE

เนน้การใชก้ระจกทรงสูง เพ่ือความโปรง่ โล่ง สบาย
ออกแบบใหห้อ้งนอนทกุหอ้งมหีนา้ต่างสองด้าน
เพ่ือการรบัลมท่ีดี

พรอ้มการคํานวณระยะชายคาท่ียาว
เพ่ือไมใ่หแ้สงแดดโดนหนา้ต่างโดยตรง
และยงัม ีFACADE ชว่ยกรองแสงบรเิวณชั้นสอง
ทําใหล้ดความรอ้นภายในตัวบา้นได้เปน็อยา่งดี

Concept



HOUSE TYPE
แบบบา้น



House type



House type : HTR4

1st FLOOR 2nd FLOOR

พ้ืนท่ีใชส้อย 113 ตร.ม.
ประกอบด้วย 3 หอ้งนอน 2 หอ้งน�า 1 หอ้งรบัแขก ส่วนรบัประทานอาหาร หอ้งครวั

HTR4



House type : HTR 2S

1st FLOOR 2nd FLOOR

พ้ืนท่ีใชส้อย 146 ตร.ม.
ประกอบด้วย 2 หอ้งนอนบน 1 หอ้งนอนล่าง 3 หอ้งน�า

1 หอ้งรบัแขก ส่วนรบัประทานอาหาร หอ้งครวัไทย ท่ีจอดรถ 2 คัน

HTR 2S



House type : HTR3

1st FLOOR 2nd FLOOR

พ้ืนท่ีใชส้อย 178 ตร.ม.
ประกอบด้วย 3 หอ้งนอน 3 หอ้งน�า 1 หอ้งรบัแขก 1 ส่วนนั่งเล่นชั้นสอง

ส่วนรบัประทานอาหาร หอ้งครวัไทย  2 ท่ีจอดรถ

HTR3



FACILITIES
ส่ิงอํานวยความสะดวก

หล่อเล้ียงทกุความสุขในทกุวนัพักผอ่น
สัมผสักับความรม่รื่นของสวนขนาดใหญท่ี่มมีากถึง 3 แหง่
ผ่อนคลายกับคลับเฮาส์ขนาดใหญ ่สระว่ายน�า ฟติเนสอุปกรณ์ครบครนั
และระบบรกัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชั่วโมง พรอ้ม กล้อง CCTV



Facilities

คลับเฮาส์ สระวา่ยน�า
พรอ้มสระเด็ก

หอ้งออกกําลังกาย เจา้หนา้ท่ีรกัษาความปลอดภยั
ตลอด 24 ชัว่โมง

สวนส่วนกลาง

ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในโครงการ



Facilities



Location

ชวีติท่ีสมบูรณแ์บบ พรอ้มความสะดวกทกุการเดินทาง
บนทําเลใกล้ทางด่วนรามอินทรา - อาจณรงค์ ด่านจตโุชติ

รายล้อมไปด้วยส่ิงอํานวยความสะดวกมากมาย

LOCATION

แผนท่ี Google คลิก

https://www.google.com/maps/place//data=!4m2!3m1!1s0x311d7b7845431789:0x570c7a2692de92af?source=g.page.share


Location

สิงอํานวยความสะดวกรอบโครงการ

าค้นสิพรรสงา้ห

โรงพยาบาล

•  
•  
•  5 งอลค ากกูลำล รปโมฮโ
•  
•  ารทนิอมาร รคโคมแ
•  ์ลลิว์ตสีอ ลัวิตสฟเ ลัรทน็ซเ
•  
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ลพิมูภ.พร
•  ์รทนิมวน ทไาญพ.พร
•  ์ยทพแนิส.พร
•  ์นตัรพน.พร

สถานศึกษา
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•  ์รฎษารยัทห ยัชคชโ.รร
•  ยัลาชารมจญบเ ศิทูนิชารทนิมวน.รร
•  านฒัพติธาส.รร
•  2 ายทิวีรตส ศิทูนิชารทนิมวน.รร
•  มหไยาสศทเิว์นสาสราส.รร
•  ญ็พเำบรตุบฐษรศเ.รร
•  น์ริทเสวเยัลายทิวาหม
•  พทเงุรกท์รอนยัลายทิวาหม

่มหในาพะสตขเายทิว   
•  ์รตสาศรตษกเยัลายทิวาหม

รพ. ซีจีเอช สายไหม



ติดต่อเขา้ชมบา้นตัวอยา่งท่ีสํานกังานขาย
เปดิบรกิารทกุวนั 09.00 - 18.00 น.

สอบถามเพ่ิมเติม โทร.1685

คลิกชมเวบ็ไซต์โครงการ

https://www.sansiri.com/singlehouse/habitia-orbit-hathairat/th/
www.sansiri.com



