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เพราะบ้า้นส่ื่�อถึึงความร้สึ้ื่ก “รกั” ท่ี่�คณุมอบ้ให้กั้บ้ครอบ้ครวั
เราจึงึใส่ื่ใจึที่กุรายละเอ่ยด พรอ้มเพ่�มพ่�นท่ี่�ความสุื่ข

เพ่�อให้ค้ณุและสื่มาชิก่ครอบ้ครวั ที่กุรุน่ ที่กุวัย ได้ใชิช้ิว่่ตและเวลาด่ๆ รว่มกัน

บ้า้นสราญสิริ
ความสุื่ขเร่่มต้นจึากความรกั

Built for Love



LOVE IS IN THE AIR
รกัเต็มบ้รรยากาศ

 Project Concept

ครั�งแรกท่ี่� Landmark สื่ำาคัญของประเที่ศ “สื่นามบ้น่สุื่วรรณภูม้”่ ได้กลายมาแรงบ้นัดาลใจึในการสื่รา้งสื่รรค์ 
สื่ถึาปตัยกรรมท่ี่�โดดเด่นระดับ้ ICONIC โดยใชิร้้ปที่รง และเส้ื่นสื่ายของ”เคร่�องบ้น่กระดาษ” ของเล่นในวัยเด็ก 
ท่ี่�ส่ื่�อถึึงความสื่นกุสื่นาน และความมช่ิว่่ตชิว่า มาผสื่านลงในงานด่ไซนแ์ละฟังัก์ชินัท่ี่�เน้นให้ม้โ่ถึงเพดานส้ื่ง
เปน็พ่เศษ พรอ้มเชิ่�อมโยงที่กุพ่�นท่ี่�เขา้ห้ากันได้อยา่งอบ้อุ่น  ที่ำาให้ ้ สื่ราญส่ื่ร ่ ศรว่าร ่ กลายเปน็“บ้า้นห้ลังให้ม”่ 
ท่ี่�มค่วามห้มายสื่ำาห้รบั้ที่กุคนในครอบ้ครวั



ท่ี่�ตั�งโครงการ     :    ถึ.ที่างห้ลวงชินบ้ที่สื่มุที่รปราการ 2001 ต.ศรษ่ะจึรเขน้อ้ย อ.บ้างเสื่าธง  
             จึ.สื่มุที่รปราการ 10540
ลัักษณะโครงการ    :    บ้า้นเด่�ยว 2 ชิั�น ด่ไซนพ่์เศษ Double-Volume Living Space
แบ้บ้บ้า้น       :    4 แบ้บ้
            1. แบ้บ้บ้า้น Cirrus พ่�นท่ี่�ใชิส้ื่อย 134 ตร.ม.
            2. แบ้บ้บ้า้น Piper พ่�นท่ี่�ใชิส้ื่อย 163 ตร.ม.
            3. แบ้บ้บ้า้น Cessna พ่�นท่ี่�ใชิส้ื่อย 190 ตร.ม.
            4. แบ้บ้บ้า้น Diamond พ่�นท่ี่�ใชิส้ื่อย 258 ตร.ม.

ท่ี่�ดิินต่อแปลัง     :   เร่�ม 50-206 ตารางวา
จำำานวนยูนติทัี่�งโครงการ  :   206 ย้น่ต
ราคาขาย       :   เร่�มต้น 5.29-12 ล้านบ้าที่

 Fact Sheet



Facilities
ส่ิงอำานวยความสะดิวกภายในโครงการ

พักผอ่นในบ้รรยากาศด่ๆ ที่กุวัน กับ้ส่ื่�งอำานวยความสื่ะดวกท่ี่�ครบ้ครนั 
พรอ้มตอบ้โจึที่ยค์นที่กุวัย ด้วย Universal Access Design ท่ี่�รองรบั้
การใชิง้านว่ลแชิร ์เพ่�อให้ท้ี่กุคนสื่ามารถึเขา้ถึึงความสุื่ขได้อยา่งเท่ี่าเท่ี่ยม



 Facilities

• Clubhouse พ่�นท่ี่�พักผอ่น สื่ำาห้รบั้ที่กุคนในครอบ้ครวั
• Fitness อุปกรณ ์ครบ้ ตอบ้โจึที่ยค์นชิอบ้ออกกำาลังกาย 
• Co-Working Space พ่�นท่ี่�ที่ำางานส่ื่วนกลาง พรอ้ม Wi-Fi Internet
• Swimming Pool สื่ระว่ายนำาระบ้บ้เกล่อ แยกสื่ระเด็ก พรอ้มว่วสื่วน
• Garden สื่วนส่ื่วนกลางขนาดให้ญ ่เพ่�มความรม่ร่�น ชิว่ยดด้ซบั้มลพ่ษ
• Educational Playground สื่นามเด็กเล่นเสื่รม่พัฒนาการ

ส่ิงอำานวยความสะดิวกภายในโครงการ



 Facilities

Clubhouse

Saline Swimming Pool *ภูาพและบ้รรยากาศจึำาลอง



Innovation
นวตักรรมเพ่ื่�อความสะดิวกสบ้าย
ให้ก้ารใช้ช้้ว่ติเปน็เร่�องงา่ย



 Innovation

เที่คโนโลย ่“บ้า้นปลอดฝุุ่�น” ระบ้บ้ท่ี่�ปอ้งกันฝุุ่�นละออง
ขนาดเล็กกว่า 2.5 ไมครอน (PM2.5) ชิว่ยลดสื่าร 
ก่อภูม้แ่พ้ กล่�นอับ้ และเชิ่�อโรคต่างๆ อยา่งรวดเรว็

พรอ้มสื่รา้งอากาศบ้รสุ่ื่ที่ธ่�ให้ท้ี่กุลมห้ายใจึ
เพ่�อสุื่ขภูาพท่ี่�ด่ของคณุและคนท่ี่�คณุรกั

ชิอ่งระบ้ายอากาศบ้รเ่วณประตแ้ละห้นา้ต่าง
พรอ้มสื่ว่ที่ชิป์ดิ-เปดิ ชิว่ยให้อ้ากาศถ่ึายเที่ 
และระบ้ายความรอ้น ที่ำาให้ตั้วบ้า้นไมอ่บ้อ้าว

Dust - Free House

Breeze Panel

https://youtu.be/XEQCEYX7VOI
https://youtu.be/y4bJwyGPjtg


Service
ยกระดัิบ้ความปลัอดิภยั มั�นใจำ 24 ช้ั�วโมง

มั�นใจึกับ้คณุภูาพชิว่่ตในแบ้บ้แสื่นส่ื่ร ่ด้วยเที่คโนโลย ่
ระบ้บ้รกัษาความปลอดภูยั แบ้บ้เรย่ลไที่ม ์24 ชิม.
ครบ้ทัี่�งกล้อง CCTV ตามจุึดสื่ำาคัญของโครงการ, 
เจึา้ห้นา้ท่ี่�รกัษาความปลอดภูยัท่ี่�ถึก้ฝึุ่กมาเป็นพ่เศษ
และเที่คโนโลยแ่จึง้เต่อนการบุ้กรุกรอบ้โครงการ

LIV-24



Location
โดิดิเด่ินบ้นที่ำาเลัติดิถนนให้ญ่

ที่ำาเลเพ่�อชิว่่ตท่ี่�สื่มบ้้รณแ์บ้บ้ เด่นที่างสื่ะดวกด้วยเส้ื่นที่างลาดกระบ้งั และบ้างนา
ครบ้ครนัทัี่�งที่างด่วน แอรพ์อรต์ เรล ล่งก์ ลาดกระบ้งั และสื่นามบ้น่สุื่วรรณภูม้ ่
รายล้อมด้วยส่ื่�งอำานวยความสื่ะดวก ห้า้งสื่รรพส่ื่นค้า สื่ถึาบ้นัการศึกษา และ
โรงพยาบ้าลชิั�นนำา



 Location

การเด่นที่างจึากถึนนลาดกระบ้งั

http://siri.ly/vzNPjw2


 Location

แผนท่ี่� Google คลิัก

การเด่นที่างจึากที่างห้ลวงกรุงเที่พฯ-ชิลบุ้รส่ื่ายให้ม่

http://siri.ly/vzNPjw2


 Location

การเด่นที่างจึากที่างพ่เศษบ้้รพาว่ถ่ึ

http://siri.ly/vzNPjw2


 Location

สื่นามบ้น่สุื่วรรณภูม้ ่  7.6 กม. 
ค่งพาวเวอร ์ศรว่าร ่  5.2 กม. 
เซน็ที่รลั ว่ลเลจึ    16  กม. 
เมกา บ้างนา     20 กม.

รถึไฟัฟ้ัาแอรพ์อรต์ เรล ล่งก์
สื่ถึาน่ลาดกระบ้งั      8   กม. 
ที่างพ่เศษ บ้้รพาว่ถ่ึ ขาเขา้ 
ด่านเมอ่งให้มบ่้างพล่ (กม.19)  4   กม. 
ที่างพ่เศษ บ้้รพาว่ถ่ึ ขาออก
ด่านบ้างบ้อ่ (กม.30)     22 กม. 
ที่างพ่เศษกรุงเที่พ-ชิลบุ้ร่
มอเตอรเ์วย ์      8   กม. 
ถึนนกาญจึนาพ่เศษ
วงแห้วนตะวันออก 1    4   กม. 

สื่ถึาบ้นัเที่คโนโลยพ่ระจึอมเกล้า 
เจึา้คณุที่ห้ารลาดกระบ้งั      4.2 กม.
รร.สื่าธต่นานาชิาต่ พระจึอมเกล้า   4.6 กม.
ม.ห้วัเฉ่ยวเฉล่มพระเก่ยรต่     12   กม.
ม.อัสื่สัื่มชิญั ว่ที่ยาเขต สุื่วรรภูม้ ่   19   กม.

รพ.ลาดกระบ้งั         4.3 กม.
รพ.จุึฬารตัน์ 9 แอรพ์อรต์     14   กม.
รพ.จุึฬารตัน์ 3 อ่นเตอร ์     25  กม. 
สื่ถึาบ้นัการแพที่ยจ์ึกัรน่ฤบ้ด่นที่ร ์  26  กม.

สถานท่ี่�ใกล้ัเค่ยง



House Types
แบ้บ้บ้า้นสราญสิร ิศรว่าร่



แบ้บ้บ้า้น Cirrus 134
(เซอรสั 134)

 House Type : Cirrus 134



 House Type : Cirrus 134

ช้ั�น 1 ช้ั�น 2

แบ้บ้บ้า้น Cirrus 134 (เซอรสั 134)

พ่�นท่ี่�ใชิส้ื่อย 134 ตร.ม. ประกอบ้ด้วย 2 ห้อ้งนอนบ้น 1 ห้อ้งนอนล่าง 3 ห้อ้งนำา 1 ห้อ้งรบั้แขก 1 ห้อ้งครวัไที่ย 
และท่ี่�จึอดรถึ 2 คัน



 House Type : Piper 163

แบ้บ้บ้า้น Piper 163
(ไพื่เพื่อร ์163)



 House Type : Piper 163

ช้ั�น 1 ช้ั�น 2

แบ้บ้บ้า้น Piper 163 (ไพื่เพื่อร ์163)

พ่�นท่ี่�ใชิส้ื่อย 163 ตร.ม. ประกอบ้ด้วย 3 ห้อ้งนอนบ้น 1 ห้อ้งนอนล่าง 3 ห้อ้งนำา 1 ห้อ้งรบั้แขก 1 ห้อ้งพักผ่อนบ้น 
1 ห้อ้งครวัไที่ย และท่ี่�จึอดรถึ 2 คัน



 House Type : Cessna 190

แบ้บ้บ้า้น Cessna 190
(เซสนา 190)



 House Type : Cessna 190

ช้ั�น 1 ช้ั�น 2

แบ้บ้บ้า้น Cessna (เซสนา 190)

พ่�นท่ี่�ใชิส้ื่อย 190 ตร.ม. ประกอบ้ด้วย 3 ห้อ้งนอนบ้น 1 ห้อ้งนอนล่าง 4 ห้อ้งนำา 1 ห้อ้งรบั้แขก 1 ห้อ้งพักผ่อนบ้น 
1 ห้อ้งครวัไที่ย และท่ี่�จึอดรถึ 2 คัน



 House Type : Diamond 258

แบ้บ้บ้า้น Diamond 258
(ไดิมอนด์ิ 258)



 House Type : Diamond 258

ช้ั�น 1 ช้ั�น 2

แบ้บ้บ้า้น Diamond 258 (ไดิมอนด์ิ 258)

พ่�นท่ี่�ใชิส้ื่อย 258 ตร.ม. ประกอบ้ด้วย 3 ห้อ้งนอนบ้น 1 ห้อ้งนอนล่าง 4 ห้อ้งนำา 1 ห้อ้งรบั้แขก 1 ห้อ้งพักผ่อนบ้น 
1 ห้อ้งครวัไที่ย 1 ส่ื่วนเตรย่มอาห้าร 1 ห้อ้งแมบ่้า้น และท่ี่�จึอดรถึ 3 คัน



เจึา้ของโครงการ บ้มจึ.แสื่นส่ื่ร ่ที่ะเบ้ย่นเลขท่ี่� 0107538000665 สื่นง.ให้ญ ่475 ถึ.ศรอ่ยุธยา แขวงถึนนพญาไที่ เขตราชิเที่ว่ กที่ม.10400 ที่นุจึดที่ะเบ้ย่น 16,224,125,722.40 บ้าที่ ที่นุชิำาระแล้ว 15,903,125,722.40 บ้าที่ (ขอ้ม้ลวันท่ี่� 9 
ก.ย. 2562) กรรมการผ้จ้ึดัการ นายเศรษฐา ที่ว่ส่ื่น โครงการ สื่ราญส่ื่ร ่ศรว่าร ่โฉนดเลขท่ี่� 31413  ประมาณ 50 ไร ่ตั� งอย้ท่่ี่�  ถึ.ที่างห้ลวงชินบ้ที่ สื่มุที่รปราการ 2001 ต.ศ่รษะจึรเขน้อ้ย อ.บ้างเสื่าธง จึ.สื่มุที่รปราการ พ่� นท่ี่�ส่ื่วนกลาง 5% 
ของพ่� นท่ี่�ขาย ท่ี่�ด่นจึะจึำานองกับ้ สื่ถึาบ้ันการเงน่ต่อไป อย้ร่ะห้ว่างย่�นขออนญุาตจึดัสื่รรท่ี่�ด่น เร่�มก่อสื่ร้าง ม.ค. 2562 และพ่� นท่ี่�ส่ื่วนกลางจึะแล้วเสื่รจ็ึประมาณ ต.ค. 2563 ภูาพท่ี่�ปรากฏประกอบ้ด้วยภูาพและบ้รรยากาศจึำาลอง 
ห้ากมข่อ้สื่งสัื่ยเก่�ยวกับ้ภูาพใดๆ สื่ามารถึสื่อบ้ถึามจึากเจึา้ห้น้าท่ี่� ห้รอ่เข้ามาเย่�ยมชิมสื่ถึานท่ี่�จึรง่ ณ โครงการ โที่ร.1685 เง่�อนไขเปน็ไปตามท่ี่�บ้รษั่ที่ฯ กำาห้นด

ติดิต่อเขา้ช้มบ้า้นตัวอยา่งท่ี่�สำานกังานขาย 
เปดิที่ำาการที่กุวัน 09:00-18.00 น.

tel://021204077
http://siri.ly/8sv3gY2
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