
ซื้อตอนนี้ รับเง�นคืน 20 เท�า! ของเง�นจอง
สูงสุด 5,000,000 บาท*

พร�อมโปรฯ แบบมหึมา เยอะกว�าทุกครั้ง คุ�มกว�าที่เคย 

กับบ�านเดี่ยว ทาวน�เฮาส� และดีคอนโดพร�อมอยู� 

เร��ม 1.79-30 ล�าน**

ข�อกําหนดและเง�่อนไข
ระยะเวลาโปรโมชั่น :  เมื่อจองและทําสัญญาภายใน 20 ก.ย.-30 ธ.ค.62 และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 ธ.ค.62 เท�านั้น

เง�่อนไขการรับโปรโมชั่นเง�นคืน :

• ลูกค�าจะได� รับเง�นคืน 20 เท�าของมูลค�าเง�นจอง เป�นมูลค�าตามที่แต�ละโครงการกําหนด ตามที่ระบุในตารางด�านล�าง

• ลูกค�าจะได�รับเง�นคืน เป�นเง�นโอนเข�าบัญชีของผู�ถือกรรมสิทธิ์ หลังโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน และถือว�าลูกค�าได�รับเง�น

   เร�ยบร�อยแล�ว เมื่อเง�นโอนเข�าบัญชี

รายการโปรโมชั่นอื่นๆ : ลูกค�าจะได�รับโปรโมชั่นตามที่แต�ละโครงการกําหนด หลังโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน



ตารางรายละเอียดของโครงการ
ที่เข�าร�วมโปรโมชั่น จํานวนทั้งหมด 43 โครงการ

โครงการ รับคืน
(เท�า)

เง�นจอง
(บาท)

มูลค�า
เง�นคืนตาม
โปรโมชั่น 
(บาท)*/**

รับส�วนลด
*เฉพาะยูนิต

ที่ร�วมรายการ

ฟร�ค�า
ใช�จ�ายวันโอน
กรรมสิทธิ์ 

*ยกเว�นค�าจดจํานอง 
และเฉพาะยูนิตที่โอน
กรรมสิทธิ์ภายใน 

30 ธ.ค. 2562 เท�านั้น

ฟร�เคร�่อง
ใช� ไฟฟ�า

*รายการโปรโมชั่นนี้
ได�รับหลังการโอน

กรรมสิทธิ์ 
ภายใน 60 วัน

บัตรกํานัล
(GIFT VOUCHER)

*รายการโปรโมชั่น
นี้ได�รับหลังการโอน

กรรมสิทธิ์ 
ภายใน 60 วัน

มูลค�าเง�นคืน
*รายการโปรโมชั่นรับเง�นคืน 20 เท�าของมูลค�าเง�นจอง โดยจะได�รับ เป�นเง�นโอนเข�าบัญชี หลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน

**ระยะเวลาโปรโมชั่น เมื่อจองและทําสัญญาภายใน 20 ก.ย.-30 ธ.ค.62 และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 ธ.ค.62 เท�านั้น เง�่อนไขเป�นไปตามที่บร�ษัทฯ กําหนด

  -

  -

 ดีคอนโด ธาร

 ดีคอนโด โดม - รังสิต

1

2

20

20

5,000

5,000

100,000

100,000

-

- -

มูลค�ารวม 
35,000 บาท

สูงสุด มูลค�า 
50,000 บาท*

สูงสุด มูลค�า 
50,000 บาท*

  -

  -

ดีคอนโด หาดใหญ�3 205,000 100,000 - -สูงสุด มูลค�า 
65,000 บาท*

 *บัตรกํานัล
SB Furniture 

มูลค�าสูงสุด
100,000 บาท

เมททาวน� บางนา4 205,000 100,000 - -สูงสุด มูลค�า 
30,000 บาท*

สิร� เพลส กัลปพฤกษ� - สาทร5 2010,000 200,000 -สูงสุด มูลค�า 
50,000 บาท*

*มูลค�า 
100,000 บาท

  -สิร� เพลส จรัญฯ - ป��นเกล�า6 2010,000 200,000 -สูงสุด มูลค�า 
50,000 บาท*

*มูลค�า 
100,000 บาท

  -สิร� เพลส รังสิต7 205,000 100,000 -สูงสุด มูลค�า 
50,000 บาท*

-

  -สิร� เพลส ราชพฤกษ� -
รัตนาธิเบศร�

8 2010,000 200,000 -สูงสุด มูลค�า 
60,000 บาท*

-

  -สิร� เพลส ราชพฤษ� - 3459 205,000 100,000 -สูงสุด มูลค�า 
60,000 บาท*

-

  -สิร� เพลส สุขสวัสดิ์ - 
พระราม 3

10 2010,000 200,000 -สูงสุด มูลค�า 
85,000 บาท*

-

  -สิร� เพลส แอร�พอร�ต11 2010,000 200,000 -สูงสุด มูลค�า 
50,000 บาท*

-

  -สิร� อเวนิว เพชรเกษม 8112 2020,000 400,000 -สูงสุด มูลค�า 
60,000 บาท*

-

  -ทาวน� อเวนิว พ�ษณุโลก13 205,000 100,000 -สูงสุด มูลค�า 
160,000 บาท*

-



โครงการ รับคืน
(เท�า)

เง�นจอง
(บาท)

มูลค�า
เง�นคืนตาม
โปรโมชั่น 
(บาท)*/**

รับส�วนลด
*เฉพาะยูนิต

ที่ร�วมรายการ

ฟร�ค�า
ใช�จ�ายวันโอน
กรรมสิทธิ์ 

*ยกเว�นค�าจดจํานอง 
และเฉพาะยูนิตที่โอน
กรรมสิทธิ์ภายใน 

30 ธ.ค. 2562 เท�านั้น

ฟร�เคร�่อง
ใช� ไฟฟ�า

*รายการโปรโมชั่นนี้
ได�รับหลังการโอน

กรรมสิทธิ์ 
ภายใน 60 วัน

บัตรกํานัล
(GIFT VOUCHER)

*รายการโปรโมชั่น
นี้ได�รับหลังการโอน

กรรมสิทธิ์ 
ภายใน 60 วัน

มูลค�าเง�นคืน
*รายการโปรโมชั่นรับเง�นคืน 20 เท�าของมูลค�าเง�นจอง โดยจะได�รับ เป�นเง�นโอนเข�าบัญชี หลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน

**ระยะเวลาโปรโมชั่น เมื่อจองและทําสัญญาภายใน 20 ก.ย.-30 ธ.ค.62 และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 ธ.ค.62 เท�านั้น เง�่อนไขเป�นไปตามที่บร�ษัทฯ กําหนด

  -

  -

ทาวน� อเวนิว เมิร�จ 
รัตนาธิเบศร�

อณาสิร� มะลิวัลย�

14

15

20

20

5,000

5,000

100,000

100,000

-

- -

-สูงสุด มูลค�า 
40,000 บาท*

สูงสุด มูลค�า 
60,000 บาท*

  -อณาสิร� อยุธยา16 205,000 100,000 - -สูงสุด มูลค�า 
50,000 บาท*

 -คณาสิร� ชัยพฤกษ� - วงแหวน17 2010,000 200,000 - แอร� Trane 

รวมมูลค�า 
50,000 บาท

แอร� Trane 

รวมมูลค�า 
50,000 บาท

*บัตรกํานัล
SB Furniture 

มูลค�าสูงสุด
500,000 บาท

*บัตรกํานัล
SB Furniture 

มูลค�าสูงสุด
200,000 บาท

สูงสุด มูลค�า 
50,000 บาท*

คณาสิร� บางนา18 2010,000 200,000

-

สูงสุด มูลค�า 
50,000 บาท*

*มูลค�า 
700,000 บาท

  -คณาสิร� พระราม 2 - วงแหวน19 2010,000 200,000 -สูงสุด มูลค�า 
50,000 บาท*

-

  -คณาสิร� วงแหวน - ลําลูกกา20 2010,000 200,000 -สูงสุด มูลค�า 
35,000 บาท*

-

  -คณาสิร� ศาลายา ป��นเกล�า21 2010,000 200,000 -สูงสุด มูลค�า 
50,000 บาท*

-

  -สราญสิร� โคราช22 2010,000 200,000 สูงสุด มูลค�า 
60,000 บาท*

-

  -สราญสิร� ชัยพฤกษ� - 
แจ�งวัฒนะ

23 2020,000 400,000 -สูงสุด มูลค�า 
180,000 บาท*

-

  -ฮาบิเทีย พาร�ค เทียนทะเล 2824 2030,000 600,000 -สูงสุด มูลค�า 
100,000 บาท*

-

  -ฮาบิเทีย ยาร�ด รามอินทรา 25 2025,000 500,000 -สูงสุด มูลค�า 
360,000 บาท*

-

ฮาบิเทีย ออร�บิต หทัยราษฎร�26 2010,000 200,000 -สูงสุด มูลค�า 
100,000 บาท*

-



โครงการ รับคืน
(เท�า)

เง�นจอง
(บาท)

มูลค�า
เง�นคืนตาม
โปรโมชั่น 
(บาท)*/**

รับส�วนลด
*เฉพาะยูนิต

ที่ร�วมรายการ

ฟร�ค�า
ใช�จ�ายวันโอน
กรรมสิทธิ์ 

*ยกเว�นค�าจดจํานอง 
และเฉพาะยูนิตที่โอน
กรรมสิทธิ์ภายใน 

30 ธ.ค. 2562 เท�านั้น

ฟร�เคร�่อง
ใช� ไฟฟ�า

*รายการโปรโมชั่นนี้
ได�รับหลังการโอน

กรรมสิทธิ์ 
ภายใน 60 วัน

บัตรกํานัล
(GIFT VOUCHER)

*รายการโปรโมชั่น
นี้ได�รับหลังการโอน

กรรมสิทธิ์ 
ภายใน 60 วัน

มูลค�าเง�นคืน
*รายการโปรโมชั่นรับเง�นคืน 20 เท�าของมูลค�าเง�นจอง โดยจะได�รับ เป�นเง�นโอนเข�าบัญชี หลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน

**ระยะเวลาโปรโมชั่น เมื่อจองและทําสัญญาภายใน 20 ก.ย.-30 ธ.ค.62 และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 ธ.ค.62 เท�านั้น เง�่อนไขเป�นไปตามที่บร�ษัทฯ กําหนด

  -

  -

บุราสิร� บางนา

บุราสิร� บึงหนองโคตร 
ขอนแก�น

27

28

20

20

10,000

20,000

200,000

400,000 - -

-สูงสุด มูลค�า 
100,000 บาท*

สูงสุด มูลค�า 
60,000 บาท*

  -บุราสิร� ป�ญญาอินทรา29 2010,000 300,000 *มูลค�า 
1,000,000 บาท

--

 -บุราสิร� พัฒนาการ30 2030,000 600,000 - -

-

-

*บัตรกํานัล
PASAYA 

มูลค�า
200,000 บาท

สูงสุด มูลค�า 
110,000 บาท*

บุราสิร� รังสิต31 2025,000 500,000 -สูงสุด มูลค�า 
160,000 บาท*

-

*มูลค�า 
1,200,000 บาท

  -บุราสิร� ราชพฤกษ� - 34532 2020,000 400,000 -สูงสุด มูลค�า 
150,000 บาท*

-

บุราสิร� วงแหวน อ�อนนุช33 2010,000 200,000 -สูงสุด มูลค�า 
100,000 บาท*

-

  -บุราสิร� วัชรพล34 2025,000 500,000 -สูงสุด มูลค�า 
190,000 บาท*

-

  -บุราสิร� สันผีเสื้อ35 2015,000 300,000 สูงสุด มูลค�า 
150,000 บาท*

-

  บัตรกํานัล
เฟอร�นิเจอร� ยี่ห�อ 
LIM มูลค�าสูงสุด
1,000,000 บาท

เศรษฐสิร� กรุงเทพกร�ฑา236 2025,000 500,000 -สูงสุด มูลค�า 
200,000 บาท*

-

  -เศรษฐสิร� แจ�งวัฒนะ - 
ประชาชื่น 2 

37 2025,000 500,000 -สูงสุด มูลค�า 
200,000 บาท*

สูงสุด มูลค�า 
150,000 บาท*

-

  -เศรษฐสิร� ทว�วัฒนา38 2050,000 1,000,000 ---

  -เศรษฐสิร� ป��นเกล�า - 
กาญจนาฯ

39 20100,000 2,000,000 --



รายละเอียดทุกโครงการสามารถสอบถามข�อมูลเพ��มเติมได�ทั้ง เจ�าหน�าที่ฝ�ายขาย หร�อ Call 1685

เง�่อนไขเป�นไปตามบร�ษัทฯ กําหนด และบร�ษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงโปรโมชันโดยไม�ต�องแจ�งให�ทราบล�วงหน�า

โครงการ รับคืน
(เท�า)

เง�นจอง
(บาท)

มูลค�า
เง�นคืนตาม
โปรโมชั่น 
(บาท)*/**

รับส�วนลด
*เฉพาะยูนิต

ที่ร�วมรายการ

ฟร�ค�า
ใช�จ�ายวันโอน
กรรมสิทธิ์ 

*ยกเว�นค�าจดจํานอง 
และเฉพาะยูนิตที่โอน
กรรมสิทธิ์ภายใน 

30 ธ.ค. 2562 เท�านั้น

ฟร�เคร�่อง
ใช� ไฟฟ�า

*รายการโปรโมชั่นนี้
ได�รับหลังการโอน

กรรมสิทธิ์ 
ภายใน 60 วัน

บัตรกํานัล
(GIFT VOUCHER)

*รายการโปรโมชั่น
นี้ได�รับหลังการโอน

กรรมสิทธิ์ 
ภายใน 60 วัน

มูลค�าเง�นคืน
*รายการโปรโมชั่นรับเง�นคืน 20 เท�าของมูลค�าเง�นจอง โดยจะได�รับ เป�นเง�นโอนเข�าบัญชี หลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 60 วัน

**ระยะเวลาโปรโมชั่น เมื่อจองและทําสัญญาภายใน 20 ก.ย.-30 ธ.ค.62 และโอนกรรมสิทธิ์ภายใน 30 ธ.ค.62 เท�านั้น เง�่อนไขเป�นไปตามที่บร�ษัทฯ กําหนด

  -

  -

เศรษฐสิร� พหล-วัชรพล

เศรษฐสิร� วงแหวน -
ลําลูกกา

40

41

20

20

50,000

20,000

1,000,000

400,000 - -

-สูงสุด มูลค�า 
230,000 บาท*

สูงสุด มูลค�า 
100,000 บาท*

ตกแต�งด�วย
SB Furniture 

รวมมูลค�า
1,000,000 บาท

นาราสิร� พระราม 242 20250,000 5,000,000 - -สูงสุด มูลค�า 
200,000 บาท*

ตกแต�งด�วย
SB Furniture 

รวมมูลค�า
1,000,000 บาท

นาราสิร� ป��นเกล�า-สาย 143 20200,000 4,000,000 -สูงสุด มูลค�า 
200,000 บาท*

-

-


