


บ้านสราญสิริ
ความสุขเริ่มต้นจากความรัก

Built for Love

เพราะบ้านสื่อถึงความรู้สึก "รัก" ที่คุณมอบให้กับครอบครัว
เราจึงใส่ใจทุกรายละเอียด พร้อมเพิ่มพื้นที่ความสุข

เพื่อให้คุณและสมาชิกครอบครัว ทุกรุ่น ทุกวัย ได้ใช้ชีวิตและเวลาดีๆ ร่วมกัน



 

ครั้งแรกที่ Landmark สําคัญของประเทศ “สนามบินสุวรรณภูมิ” ได้กลายมาแรงบันดาลใจในการสร้างสรรค์
สถาปัตยกรรมที่โดดเด่นระดับ ICONIC โดยใช้รูปทรง และเส้นสายของ"เครื่องบินกระดาษ” ของเล่นในวัยเด็ก
ที่สื่อถึงความสนุกสนาน และความมีชีวิตชีวา มาผสานลงในงานดีไซน์และฟังก์ชันที่เน้นให้มีโถงเพดานสูง
เป็นพิเศษ พร้อมเชื่อมโยงทุกพื้นที่เข้าหากันได้อย่างอบอุ่น ทําให้ สราญสิริ ศรีวารี กลายเป็นบ้านหลังใหม่”
ที่มีความหมายสําหรับทุกคนในครอบครัว

LOVE IS IN THE AIR
รกัเต็มบรรยากาศ
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 Fact Sheet

ที่ตั้งโครงการ

ลักษณะโครงการ
แบบบ้าน

ที่ดินต่อแปลง
จํานวนยูนิตทั้งโครงการ
ราคาขาย

ถ.ทางหลวงชนบทสมุทรปราการ 2001 ต.ศรีษะจรเข้น้อย อ.บางเสาธง
จ.สมุทรปราการ 10540
บ้านเดี่ยว 2 ชั้น ดีไซน์พิเศษ Double - Volume Living Space
แบบบ้าน 5 แบบ
1.แบบบ้าน Curtiss พื้นที่ใช้สอย 133 ตร.ม.
2. แบบบ้าน Cirrus พื้นที่ใช้สอย 134 ตร.ม.
3. แบบบ้าน Piper พื้นที่ใช้สอย 163 ตร.ม.
4. แบบบ้าน Cessna พื้นที่ใช้สอย 190 ตร.ม.
5. แบบบ้าน Diamond พื้นที่ใช้สอย 258 ตร.ม.

เริ่ม 50 - 206 ตารางวา
206 ยูนิต
เริ่มต้น 6 - 12 ล้านบาท
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พักผ่อนในบรรยากาศดีๆ ทุกวัน กับสิ่งอํานวยความสะดวกที่ครบครัน
พร้อมตอบโจทย์คนทุกวัย ด้วย Universal Access Design ที่รองรับ
การใช้งานวีลแชร์ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความสุขได้อย่างเท่าเทียม

Facilities
ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในโครงการ



 Facilities

• Clubhouse พื้นที่พักผ่อน สําหรับทุกคนในครอบครัว
• Fitness อุปกรณ์ครบ ตอบโจทย์คนชอบออกกําลังกาย
• Co - Working Space พื้นที่ทํางานส่วนกลาง พร้อม Wi - Fi Internet
• Swimming Pool สระว่ายน�าระบบเกลือ แยกสระเด็ก พร้อมวิวสวน
• Garden สวนส่วนกลางขนาดใหญ่ เพิ่มความร่มรื่น ช่วยดูดซับมลพิษ
• Educational Playground สนามเด็กเล่นเสริมพัฒนาการ

ส่ิงอํานวยความสะดวกภายในโครงการ



 Facilities



มั่นใจกับคณุภาพชวิีตในแบบแสนสิร ิด้วยเทคโนโลยี
ระบบรกัษาความปลอดภยั แบบเรยีลไทม ์24 ชม.
ครบท้ังกล้อง CCTV ตามจุดสําคัญของโครงการ,
เจา้หน้าท่ีรกัษาความปลอดภยัท่ีถกูฝึกมาเป็นพิเศษ
และเทคโนโลยแีจง้เตือนการบุกรุกรอบโครงการ

LIV - 24

Service
ยกระดับความปลอดภยั มั่นใจ 24 ชัว่โมง



ทําเลเพื่อชีวิตที่สมบูรณ์แบบ เดินทางสะดวกด้วยเส้นทางลาดกระบัง และบางนา
ครบครันทั้งทางด่วน แอร์พอร์ต เรล ลิงก์ ลาดกระบัง และสนามบินสุวรรณภูมิ
รายล้อมด้วยสิ่งอํานวยความสะดวก ห้างสรรพสินค้า สถาบันการศึกษา และ
โรงพยาบาลชั้นนํา

Location
โดดเด่นบนทําเลติดถนนใหญ่



 Location

การเดินทางจากถนนลาดกระบัง



 Location

ลิก

การเดินทางจากทางหลวงกรงุเทพฯ - ชลบุรีสายใหม่



 Location

การเดินทางจากทางพิเศษบูรพาวิถี



 Location

ล้เคียง

สนามบินสุวรรณภูมิ   7.6
คิงพาวเวอร์ ศรีวารี   5.2
เซ็นทรัล วิลเลจ    16
เมกา บางนา     20
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สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
เจา้คุณทหารลาดกระบัง      4.2
รร.สาธตินานาชาติ พระจอมเกล้า   4.6
ม.หวัเฉียวเฉลิมพระเกียรติ     12
ม.อัสสัมชัญ วิทยาเขต สุวรรภูมิ   19

รถไฟฟา้แอร์พอร์ต เรล ลิงก์
สถานีลาดกระบัง      8
ทางพิเศษบูรพาวิถี ขาเข้า
ด่านเมืองใหม่บางพลี (กม.19)  4
ทางพิเศษ บูรพาวิถี ขาออก
ด่านบางบ่อ (กม.30)    22
ทางพิเศษกรุเทพ - ชลบุรี
มอเตอร์เวย์       8
ถนนกาญจนาพิเศษ
วงแหวนตะวันออก 1    4

รพ.ลาดกระบัง        4.3
รพ.จุฬารัตน์ 9 แอร์พอร์ต     14
รพ.จุฬารัตน์ 3 อินเตอร์     25
สถาบันการแพทย์จกัรีนฤบดินทร์   26

สถานท่ีใกล้เคียง



House Types
แบบบา้นสราญสิร ิศรวีารี



 House Type : Curtiss 133

แบบบา้น Curtiss 133
(เคอรติ์ส 133)



 House Type : Curtiss 133

ชนั 1 ชนั 2

แบบบา้น Curtiss 133 (เคอรติ์ส 133)

พื้นที่ใช้สอย 133 ตร.ม. ประกอบด้วย 3 ห้องนอนบน 3 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก 1 โซนพักผ่อนหรือทำงาน
1 ห้องครัวไทย และที่จอดรถ 2 คัน



 House Type : Cirrus 134

แบบบา้น Cirrus 134
(เซอรสั 134)



 House Type : Cirrus 134

ชนั 1 ชนั 2

แบบบา้น Cirrus 134 (เซอรสั 134)

พื้นที่ใช้สอย 134 ตร.ม. ประกอบด้วย 2 ห้องนอนบน 1 ห้องนอนล่าง 3 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก 1 ห้องครัวไทย
และที่จอดรถ 2 คัน



 House Type : Piper 163

แบบบา้น Piper 163
(ไพเพอร ์163)



 House Type : Piper 163

ชนั 1 ชนั 2

แบบบา้น Piper 163 (ไพเพอร ์163)

พื้นที่ใช้สอย 163 ตร.ม. ประกอบด้วย 3 ห้องนอนบน 1 ห้องนอนล่าง 3 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก 1 ห้องพักผ่อนบน
1 ห้องครัวไทย และที่จอดรถ 2 คัน



 House Type : Cessna 190

แบบบา้น Cessna 190
(เซสนา 190)



 House Type : Cessna 190

ชนั 1 ชนั 2

แบบบา้น Cessna 190 (เซสนา 190)

พื้นที่ใช้สอย 190 ตร.ม. ประกอบด้วย 3 ห้องนอนบน 1 ห้องนอนล่าง 4 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก 1 ห้องพักผ่อนบน
1 ห้องครัวไทย และที่จอดรถ 2 คัน



 House Type : Diamond 258

แบบบา้น Daimond 258
(ไดมอนด์ 258)



 House Type : Diamond 258

ชนั 1 ชนั 2

แบบบา้น Daimond 258 (ไดมอนด์ 258)

พื้นที่ใช้สอย 258 ตร.ม. ประกอบด้วย 3 ห้องนอนบน 1 ห้องนอนล่าง 4 ห้องน้ำ 1 ห้องรับแขก 1 ห้องพักผ่อนบน
1 ห้องครัวไทย 1 ส่วนเตรียมอาหาร 1 ห้องแม่บ้าน และที่จอดรถ 3 คัน



ติดต่อเข้าชมบ้านตัวอย่างที่สำนักงานขาย
เปิดทำการทุกวัน 09.00 - 18.00 น.

เจา้ของโครงการ บมจ.แสนสิร ิทะเบยีนเลขท่ี 0107538000665 สนง.ใหญ ่475 ถ.ศรอียุธยา แขวงถนนพญาไท เขตราชเทวี กทม.10400 ทนุจดทะเบยีน 16,224125,722.40 บาท ทนุชาํระแล้ว 15,903,125,722.40 บาท (ขอ้มูลวันท่ี 9
ก.ย. 2562) กรรมการผู้จดัการ นายเศรษฐา ทวีสิน โครนการ สราญสิร ิศรวีาร ีโฉนดเลขท่ี 31413 ประมาณ 50 ไร ่ต้ังอยูท่ี่ ถ.ทางหลวงชนบท สมุทรปราการ 2001 ต.ศีรษะจรเขน้อ้ย อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ พ้ืนท่ีส่วนกลาง 5%
ของพ้ืนท่ีขาย ท่ีดินจะอํานองกับ สถาบนัการเงนิต่อไป อยูร่ะหว่างยื่นขออนญุาตจดัสรรท่ีดิน เริม่ก่อสรา้ง ม.ค. 2562 และพ้ืนท่ีส่วนกลางจะแล้วเสรจ็ประมาณ ต.ค. 2563 ภาพท่ีปรากฏประกอบด้วยภาพและบรรยากาศจาํลอง
หากมขีอ้สงสัยเก่ียวกับภาพใดๆ สามารถสอบถามจากเจา้หน้าท่ี หรอืเขา้มาเยีย่มชมสถานท่ีจรงิ ณ โครงการ โทร.1685 เงื่อนไขเปน็ไปตามท่ีบรษัิทฯ กําหนด


