
1.  สําหรบัลกูค้าท่ีจองและทําสัญญา ภายในวันท่ี 21 กมุภาพันธ ์2563 – 15 มนีาคม 2563 เท่านั้น 

2.  ส่วนลดและโปรฯ มจีาํนวนจาํกัด แตกต่างกันในแต่ละโครงการ 
     เฉพาะแปลง/ยูนติในโครงการท่ีเขา้รว่มรายการ 

3.  สามารถตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้ท่ี สํานักงานขายท่ีท่านสนใจ หรอื โทร. 1685 

4.  เงื่อนไขอ่ืนเปน็ไปตามบรษัิทฯ กําหนด

เงื่อนไขสําหรบัส่วนลดและโปรโมชัน่ 
โปรล่ืนปรื๊ด



•   สําหรบับา้น หรอื ทาวนโ์ฮม พบราคาพิเศษ ตามโปรล่ืนปรื๊ด และตรวจสอบรายละเอียดเพ่ิมเติมได้
    ตามโครงการท่ีเขา้รว่มรายการ 

•   สําหรบัคอนโด ราคาพิเศษตามโปรล่ืนปรื๊ด โดยมรีายละเอียดดังน้ี

รายละเอียดทกุโครงการสามารถสอบถามขอ้มูลเพ่ิมเติมได้ท้ัง เจา้หนา้ท่ีฝ่ายขาย หรอื Call 1685
เงื่อนไขเปน็ไปตามบรษัิทฯ กําหนด และบรษัิทขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงโปรโมชนัโดยไมต้่องแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้*/**

โครงการท่ีเขา้รว่ม

The Line

เดอะ ไลน์ วงศ์สว่าง

เดอะ ไลน์ พหลฯ - ประดิพัทธ์

เดอะ ไลน์ สุขุมวิท 101

เดอะ ไลน์ พหลโยธนิ พารค์

30 ยูนิต ราคาเดียว 2.59 ล้าน*

10 ยูนติ ราคาเดียว 4.39 ล้าน*

10 ยูนติ ราคาเดียว 3.59 ล้าน*

1 ยูนติ ราคาเดียว 2.89 ล้าน*

1.

2.

3.

4.

The Base

เดอะ เบส เพชรเกษม

เดอะ เบส สุขุมวิท 50

เดอะ เบส สะพานใหม่

เดอะ เบส เพชรบุร ี- ทองหล่อ

เดอะ เบส ไฮท์ อุดรธานี

5 ยูนติ ราคาเดียว 1.99 ล้าน*

10 ยูนติ ราคาเดียว 2.39 ล้าน*

5 ยูนติ ราคาเดียว 2.59 ล้าน*

3 ยูนติ ราคาเดียว 3.29 ล้าน*

10 ยูนติ ราคาเดียว 1.49 ล้าน*

5.

6.

7.

8.

9.

Haus

ทากะ เฮาส์

คาวะ เฮาส์

โอกะ เฮาส์

5 ยูนติ ราคาเดียว 3.99 ล้าน*

5 ยูนติ ราคาเดียว 3.99 ล้าน*

1 ยูนติ ราคาเดียว 3.99 ล้าน*

10.

11.

12.

D Condo

ดี คอนโด กําแพงแสน

ดี คอนโด ธาร

ดี คอนโด บลิซ ศรรีาชา

ดี คอนโด แคมปสั โดม รงัสิต

10 ยูนติ ราคาเดียว 0.899 ล้าน*

10 ยูนติ ราคาเดียว 1.59 ล้าน*

10 ยูนติ ราคาเดียว 1.69 ล้าน*

10 ยูนติ ราคาเดียว 1.69 ล้าน*

19.

20.

21.

22.

XT

XT พญาไท

XT เอกมยั

XT หว้ยขวาง

5 ยูนติ ราคาเดียว 5.49 ล้าน*

3 ยูนติ ราคาเดียว 4.59 ล้าน*

3 ยูนติ ราคาเดียว 3.99 ล้าน*

13.

14.

15.

Holiday Home

La Casita

Edge Pattaya

La Habana

5 ยูนติ ราคาเดียว 2.19 ล้าน*

5 ยูนติ ราคาเดียว 3.99 ล้าน*

3 ยูนติ ราคาเดียว 2.39 ล้าน*

16.

17.

18.

รายละเอียดและราคา



สําหรบัลกูค้าท่ีซื้อคอนโดมเินียม ในโครงการท่ีเขา้รว่มโปรล่ืนปรื๊ด 
ระหว่างวันท่ี 21 กมุภาพันธ ์2563 – 15 มนีาคม 2563 เท่านั้น มสิีทธลิุ้นรบัรางวัล ดังนี ้

1.  ลกูค้าท่ีมสิีทธลิุ้นรบัรางวัล ดังน้ี 

      •  สําหรบัโครงการพรอ้มอยู ่ได้รบัสิทธเิมื่อลกูค้าจองและทําสัญญาภายในเวลาจดัโปรฯ 
         และโอนกรรมสิทธิภ์ายในวันท่ี 10 เมษายน 2563 เท่าน้ัน
      •  สําหรบัโครงการระหว่างก่อสรา้ง ได้รบัสิทธเิมื่อจองและทําสัญญาภายในเวลาจดัโปรฯ 
         และต้องโอนกรรมสิทธิต์ามเงื่อนไขแหง่สัญญาจะซื้อจะขาย

2.   ทกุๆ 1 ล้านบาทของราคาซื้อขาย แลกคปูองลุ้นรางวัลได้ 1 ใบ (เศษไมถึ่ง 1 ล้านบาท ปดัท้ิงท้ังหมด)         
      ยกเว้นเฉพาะกลุ่มโครงการ dcondo หากซื้อเพียงยูนติเดียวและราคา  899,000 บาทแรก 
      จะได้รบัสิทธแิลกคปูองลุ้นรางวัล ได้ 1 ใบ (หากไมเ่ขา้เงื่อนไขใหนํ้าจาํนวนเงนิราคาซื้อขายรวมกันท้ังหมดตามปกติ)  

3.   กรอกชื่อ-นามสกลุ หมายเลขโทรศัพท์ และแปลง/ยูนติ/โครงการท่ีซื้อใหค้รบถ้วน และส่งคปูองลุ้นรางวัลได้ 
      ณ สํานกังานขายของโครงการท่ีเขา้รว่มโปรล่ืนปรื๊ด ลกูค้าสามารถหยอ่นคปูองลงกล่องรบัคปูองลุ้นรางวัล 
      ณ โครงการ ต้ังแต่วันท่ี 21 กมุภาพันธ ์2563 – 15 มนีาคม 2563 ก่อนเวลา 17.00

4.   ปิดกล่องรบัคปูองลุ้นรางวัล ในวันท่ี 15 มนีาคม 2563 เวลา 17.00 น.

5.   จบัรางวัลและประกาศรายชื่อผูโ้ชคดีภายใน วันท่ี 15 มนีาคม 2563 เวลา 19.00 น. ณ โครงการ 
      เดอะไลน ์พหลฯ-ประดิพัทธ ์และประกาศรายชื่อผู้โชคดีท่ีได้รบัรางวัลผา่น Website / Facebook-Sansiri PLC 
      ในวันท่ี 16 มนีาคม 2563 เวลา 13.00 น. 

6.   ผู้โชคดีมสิีทธไิด้รบัรางวัลสูงสุดเพียงรางวัลเดียวเท่านั้น หากปรากฏว่ามชีื่อ-นามสกลุ ซ�ากัน 
      บรษัิทฯ จะทําการจบัรางวัลรายชื่อผูโ้ชคดีท่านใหมต่่อไปทันที

7.   บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการมอบรางวัลใหกั้บผูโ้ชคดีท่ีมชีื่อ – นามสกลุ ตามบตัรประชาชน หรอื 
      หนงัสือเดินทาง (passport) ตรงกับเอกสารการซื้อขายท่ีทําไว้กับบรษัิทฯ ภายในเงื่อนไขท่ีบรษัิทฯ 
      กําหนดเท่านั้น

กติกาการรว่มลุ้นรางวลั (Lucky Draw) 

รางวลัท่ี 1 
รถยนต์ Toyota C-HR จาํนวน 1 รางวัล มูลค่า 1,200,000 บาท 

รางวลัท่ี 2 
ต๋ัวเครื่องบนิไป-กลับ และท่ีพัก Standard Maldives สําหรบั 2 ท่าน จาํนวน 1 รางวัล มูลค่ารวม 100,000 บาท  

รางวลัท่ี 3 
โทรศัพท์มอืถือ ยีห่อ้ Apple iPhone 11 Pro Max มูลค่า 45,000 บาท จาํนวน 2 รางวัล มูลค่ารวม 90,000 บาท 

เงื่อนไขการลุ้นรบัรางวลั 
โปรล่ืนปรื๊ด



8.   ผู้โชคดี สามารถรบัรางวัลได้ภายในกําหนด 60 วัน นบัถัดจากวันโอนกรรมสิทธิ ์โดยผูโ้ชคดีต้องติดต่อ
      เพ่ือรบัของรางวลัภายในกําหนดวนัเวลาตามประกาศรายชื่อผูโ้ชคดี 

9.   ผู้โชคดีท่ีได้รบัรางวัลต๋ัวเครื่องบนิ ต้องเดินทางภายใน 1 ป ีหลังจากการโอนกรรมสิทธิเ์ท่านั้น

10. ของรางวัลนีไ้มส่ามารถเปล่ียนเป็นเงนิสด หรอืสิทธพิิเศษอ่ืนได้ และไมอ่าจโอนสิทธใิหแ้ก่ผู้อ่ืนได้ 

11. ผู้โชคดีต้องชาํระเงนิภาษีหกั ณ ท่ีจา่ย 5% ตามมูลค่าของรางวัลท่ีได้รบั 

12. หากผูโ้ชคดีไมส่ามารถโอนกรรมสิทธิไ์ด้ก่อน หรอืภายในวันท่ี 10 เมษายน 2563 หรอืไมส่ามารถโอนกรรมสิทธิภ์ายใน
      กําหนดระยะเวลาตามสัญญา ใหถื้อว่าสิทธิใ์นการได้รบัรางวัลเปน็อันส้ินสุดทันที 

13. หากผูโ้ชคดีท่ีได้รบัรางวัลไมใ่หข้อ้มูลติดต่อ หรอื ไมม่าติดต่อเพ่ือรบัของรางวัลภายในกําหนดวันเวลาตามประกาศ
      รายชื่อผู้โชคดี หรอืหากไมป่ฏิบติัตามเงื่อนไขใดๆ บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการยกเลิกสิทธกิารได้รบัรางวัลทกุประการ

14. บรษัิท แสนสิร ิจาํกัด (มหาชน) ขอสงวนสิทธิใ์นการเปล่ียนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยมต้ิองแจง้ใหท้ราบล่วงหนา้

15. บรษัิทฯ มไิด้มส่ีวนเก่ียวขอ้งในการจดัจาํหน่ายของรางวัลท่ีระบุในรายการนี ้บรษัิทฯ จะไมร่บัผดิชอบต่อคณุภาพ 
      หรอืบรกิารท่ีอาจเกิดขึ้นกับรางวัลดังกล่าว หากมปัีญหาเก่ียวกับคณุภาพ หรอืบรกิาร ผู้โชคดีจะต้องติดต่อ
      บรษัิทท่ีจาํหนา่ยหรอืใหบ้รกิารโดยตรง

16. กรณีมขีอ้โต้แยง้ใด ใหถื้อคําตัดสินของบรษัิท แสนสิร ิจาํกัด (มหาชน) เป็นเด็ดขาดและส้ินสุด

17. บรษัิทฯ ขอสงวนสิทธิใ์นการนําภาพถ่าย และภาพเคล่ือนไหว (วีดีโอ,คลิป) ของลกูค้าผูโ้ชคดีท่ีได้รบัรางวัล 
      เพ่ือใชป้ระกอบการประชาสัมพันธกิ์จกรรมของบรษัิทฯ ในโอกาสต่างๆ 

18. พนกังาน ผูบ้รหิาร บรษัิท แสนสิร ิจาํกัด (มหาชน) และบรษัิทในเครอื และบรษัิทรว่มทนุ รวมถึงตัวแทนโฆษณา 

      และบุคคลท่ีเก่ียวขอ้งกับการจดัรายการแถมพกหรอืรางวัลด้วยการเส่ียงโชคนี ้ไมม่สิีทธเิขา้รว่มรายการดังกล่าว

19. การจบัรางวัลเปน็ไปตามใบอนุญาตเลขท่ี 927-933/2563 ลงวันท่ี 25 กมุภาพันธ ์2563 ซึ่งออกให ้
      ณ ศูนยบ์รกิารประชาชน กรมการปกครองv

หมายเหต:ุ  
นอกเหนือจากสิทธริว่มลุ้นรางวัล (Lucky Draw) ตามขา้งต้นแล้ว เฉพาะลกูค้าท่ีซื้อคอนโดมเินยีมในระยะเวลาท่ีกําหนด 
จะได้รบัสิทธลิุ้นรบัรางวัลอ่ืนๆ เพ่ิมเติม โดยจะมกีารจบัฉลากลุ้นรางวัล วันละ 2 รอบ รอบท่ี 1 เวลา 14.00 น. และ 
รอบท่ี 2 เวลา 18.00 น. ของท้ัง 3 วัน คือ วันท่ี 13-15 มนีาคม 2563 ท้ังน้ี ลกูค้าท่ีได้รบัรางวัลมหีนา้ท่ีเสียภาษี
ตามกฎหมายของมูลค่ารางวัลท่ีได้รบั เงื่อนไขอ่ืนเป็นไปตามท่ีบรษัิทฯ กําหนด 

หมายเหต:ุ  
นอกเหนือจากสิทธริว่มลุ้นรางวัล (Lucky Draw) ตามขา้งต้นแล้ว เฉพาะลกูค้าท่ีซื้อคอนโดมเินียมในระยะเวลาท่ีกําหนด จะได้รบัสิทธลิุ้นรบัรางวัลอ่ืนๆ เพ่ิมเติม 
โดยจะมกีารจบัฉลากลุ้นรางวัล วันละ 2 รอบ รอบท่ี 1 เวลา 14.00 น. และ รอบท่ี 2 เวลา 18.00 น. ของท้ัง 3 วัน คือ วันท่ี 13-15 มนีาคม 2563 ท้ังนี ้ลกูค้าท่ีได้รบั
รางวัลมหีนา้ท่ีเสียภาษีตามกฎหมายของมูลค่ารางวัลท่ีได้รบั เงื่อนไขอ่ืนเป็นไปตามท่ีบรษัิทฯ กําหนด  


