
ปารสี…ไมม่ขีดีจาํกัดปารสี…ไมม่ขีดีจาํกัด



พบทาวน์โฮมใหม ่ในบรรยากาศโรแมนซ ์หนึ่งในซรีส์ี Dream Destination
เติมเต็มทกุความฝันอยา่งไมม่ขีดีจาํกัด กับสถาปตัยกรรมอันโดดเด่น
ฟงัก์ชนัท่ีครบครนั และระบบรกัษาความปลอดภยัแบบเรยีลไทม์
ตอบโจทยท์กุการใชช้วิีตบนทําเลต้นบางนา เดินทางไปไหนก็งา่ย
เพียง 7 นาที จากเมกาบางนา 
  
ท่ีนีจ่ะทําใหค้ณุได้กลายเปน็ชาว Parisian อยา่งแท้จรงิ
สิร ิเพลส เมกาบางนา

ทาวนโ์ฮมบรรยากาศชวนฝัน
แรงบนัดาลใจจาก PARIS

เติมเต็มทกุความปรารถนา
อยา่งไรข้ดีจาํกัด
เติมเต็มทกุความปรารถนา
อยา่งไรข้ดีจาํกัด



ไลฟส์ไตล์

• ศูนยก์ารค้าเมกาบางนา
• เซน็ทรลั พลาซา บางนา
• ซคีอนสแควร ์ศรนีครนิทร์
• พาราไดซพ์ารค์
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สถานศึกษา

• โรงเรียนสารสาสน์วิเทศสุวรรณภูมิ
• มหาวิทยาลัยรามคำแหง 2
• โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
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โรงพยาบาล
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• โรงพยาบาลพริน้ซ ์สุวรรณภมู ิ
• โรงพยาบาลศิครนิทร ์
• โรงพยาบาลไทยนครนิทร ์
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• รถไฟฟ้าสายสีเหลือง
สถานีศรีแบริ่ง

• ทางพิเศษบูรพาวิถี
(บางนา-ชลบุรี) - Bhuraphavidhi Expressway

• สนามบินสุวรรณภูมิ

การเดินทาง

 สะดวกทกุการใชช้วิีต เพียง 7 นาทีจากเมกาบางนา ครบทกุศักยภาพการเดินทาง
ใกล้ท้ังรถไฟฟา้สายสีเหลือง ทางด่วนบางนา พรอ้มเชื่อมต่อหลายเส้นทาง ท้ังบางนา - ตราด, ศรนีครนิทร ์

และ เทพารกัษ์  รายล้อมด้วยส่ิงอํานวยความสะดวกมากมาย ใกล้หา้งสรรพสินค้า โรงพยาบาล
และสถาบนัการศึกษาชั้นนํา

ใชช้วีติอยา่งไมม่ขีดีจาํกัด ทกุการเดินทางใชช้วีติอยา่งไมม่ขีดีจาํกัด ทกุการเดินทาง



ชื่อโครงการ: สิร ิเพลส เมกาบางนา

ท่ีต้ังโครงการ: ถนนบวันครนิทร ์ตําบล บางแก้ว อําเภอบางพลี สมุทรปราการ

แบบบา้น: ทาวน์โฮม 2 ชั้น

พ้ืนท่ีโครงการ: 22-2-10.4 ไร่

จาํนวนแปลงขาย: 236 ยูนิต

แบบบา้น: 2 แบบ 

พ้ืนทีใชส้อย: 99 - 111 ตร.ม.  

ขนาดท่ีดิน: 16.5 - 42.3 ตร.ว.

เจา้ของโครงการ: บรษัิท แสนสิร ิจาํกัด (มหาชน)

PROJECT FACTSPROJECT FACTS



2 หอ้งนอน

1 หอ้งเอนกประสงค์

3 หอ้งน�า

1 หอ้งรบัเเขก

1 ส่วนรบัประทานอาหาร

1 ส่วนซกัล้าง

1 ท่ีจอดรถ

ประกอบด้วย

ชั้นล่าง ชั้นบน

Montmartre (มงต์มาตร)์Montmartre (มงต์มาตร)์

พ้ืนท่ีใชส้อย 99 ตร.ม.



Louvre (ลฟูวร)์Louvre (ลฟูวร)์

3 หอ้งนอน

3 หอ้งน�า

1 หอ้งรบัเเขก

1 ส่วนรบัประทานอาหาร

1 ส่วนซกัล้าง

2 ท่ีจอดรถ

ประกอบด้วย

ชั้นล่าง ชั้นบน

พ้ืนท่ีใชส้อย 111 ตร.ม. 



PROJECT FACTSPROJECT FACTS

หอ้งอเนกประสงค์

ชอ่งเเสงธรรมชาติ

2 Master Bedrooms

หลอดไฟ LED 

เพดานสูง

Emergency Light

แทงค์น�าและป๊ัมน�า

ทกุฟงัก์ชนัพรอ้มเติมเต็ม ทกุการอยูอ่าศัยของคณุ





สวนส่วนกลางรม่รื่น  
พรอ้มบรรยากาศสวน
พระราชวังแวรซ์ายส์ 

คลับเฮาส์
บรรยากาศสไตล์ปารสี

ทางเขา้โครงการขนาดใหญ ่
แรงบนัดาลใจจาก หอไอเฟล 

ฟติเนส 
พรอ้มอุปกรณค์รบครนั

สนามเด็กเล่น
เสรมิสรา้งการเรยีนรู้

แยกสระวา่ยน�าสําหรบัเด็ก
เพ่ือความปลอดภยั

สระวา่ยน�าระบบเกลือ
เชื่อมต่อพ้ืนท่ีสวน

ส่ิงอํานวยความสะดวกส่ิงอํานวยความสะดวก



เติมเต็มความอุ่นใจทกุตารางน้ิว  ด้วยมาตรฐานความปลอดภยัสูงสุด

SANSIRI  SECURITY SYSTEMSANSIRI  SECURITY SYSTEM

ยกระดับความปลอดภยัมั่นใจ 24 ชัว่โมง
 ด้วยเทคโนโลยเีชื่อมต่อกับระบบรกัษา 

ความปลอดภยัและควบคมุอาคารเต็มรูปแบบ 
แหง่แรกของวงการอสังหาฯไทย

GUARD SCAN
รปภ.เดินตรวจตามจุดท่ัวท้ังโครงการ

SECURITY SYSTEM
รกัษาความปลอดภยัตลอด 24 ชม. 

RFID SENSOR
อุปกรณ์ติดหน้ารถ
เพ่ือเขา้ - ออกโครงการอัตโนมติั

การเขา้ - ออก ระบบ VMS 
(VISITORS MANAGEMENT SYSTEM)

 

ระบบบนัทึกขอ้มูลผูม้าติดต่อ 
รวดเรว็ แมน่ยาํ ปลอดภยั



เจา้ของโครงการ บรษัิท แสนสิร ิจาํกัด (มหาชน) ทะเบยีนเลขท่ี 0107538000665 สนง.ใหญ ่59 ซอยรมิคลองพระโขนง แขวงพระโขนงเหนอื เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร  
ทนุจดทะเบยีน 20,343,625,722.40 บาท ทนุชาํระแล้ว 15,922,728,122.40 บาท (ขอ้มูลวันท่ี 3 พ.ย. 2564 ) กรรมการผู้จดัการ นายเศรษฐา ทวีสิน โครงการ สิร ิเพลส เม
กาบางนา ใบอนญุาตจดัสรรท่ีดินเลขท่ี 71/2564 โฉนดเลขท่ี 184925 ประมาณ 22 ไร ่ต้ังอยูท่ี่ ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ พ้ืนท่ีส่วนกลาง 5% ของพ้ืนท่ีขาย 
ท่ีดินจาํนองกับ ธ. ทหารไทยธนชาติ โดยพรอ้มโอนกรรมสิทธิภ์ายใน 30 วัน เมื่อผู้ซื้อชาํระเงนิครบถ้วนและบา้นได้สรา้งแล้วเสรจ็ เริม่ก่อสรา้ง เดือนมถินุายน 2564 และ
พ้ืนท่ีส่วนกลางจะแล้วเสรจ็ประมาณ เดือนกมุภาพันธ ์2565

ติดต่อเขา้ชมบา้นตัวอยา่งท่ีสํานกังานขาย
เปดิทําการทกุวนั 09.00 - 18.00 น.

สอบถามเพ่ิมเติม โทร.1685
สแกนเขา้ชมเว็บไซต์โครงการ




