


PROJECT DETAIL
ที่ตั้งโครงการ

พื้นที่โครงการ

จำนวนทั้งหมด

ประเภทโครงการ

แบบบาน

เพดานสูง

ดำเนินการโดย

ถนนตำหรุ-บางพลี ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 

Computer generated image.

บานเดี่ยว 2 ชั้น

บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน)

2.80 ม.*

FLORE      4 หองนอน, 5 หองน้ำ, 3 ที่จอดรถ, 390.88 - 404.96 ตร.ม. , 114 - 186.40 ตร.วา 

EMERALD  3 หองนอน, 3 หองน้ำ, 2 ที่จอดรถ, 264.51 ตร.ม. , 99.20 - 123.90 ตร.วา

SANDY      4 หองนอน, 3 หองน้ำ, 2 ที่จอดรถ, 256.08 ตร.ม. , 94.90 - 100.90 ตร.วา   

118 ไร

210 ยูนิต (โซน B 28 ยูนิต)





FACILITY 

PLAYGROUND
สนามเด็็กเลนและเครื่องเลน

ที่ออกแบบใหเสริิมพััฒนา

การของเด็็กแตละชวงวััย

SWIMMING POOL
สระวายน้ำระบบเกลือ

GARDEN
สวนหยอมผอนคลายสำหรับทุกวัย

JOGGING
Jogging และ Walking Track

CLUBHOUSE
ผอนคลายขั้นสุุดไปกัับสิ่งอำนวยความสะดวกภายในอยางครบครััน ทุกตารางนิ้วภายใน CLUBHOUSE 

ถูกออกแบบและเลืือกใชวััสดุุสอดรัับกัับธรรมชาติิและกิิจกรรมของผูอยูอาศััย 

ชวยยกระดัับการพัักผอนใหสููงไปอีีกขั้น เหมาะกัับการพัักผอนหยอนใจของทุุกคนในครอบครััว มอบมุุมพัักผอนที่

คุุณจะสามารถดื่มด่ำไปกัับสุุนทรีียแหงการใชชีีวิิตตั้งแตเชาจรดค่ำ  ไปพรอมกัับคนที่คุุณรัักไดทุุกวััน



“มอบทุกองคประกอบชีวิตที่เหนือกวาดวยที่สุดของชีวิตคุณภาพ” 

เราเขาใจถึงความสำคัญของนวัตกรรมใหมๆ 

ที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตความเปนอยูใหสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น  

เราจึงเพิ่ม Smart Solution เพื่อใหคุณไดพบประสบการณพิเศษที่ตอบสนองรูปแบบชีวิตแนวใหม

และสรางแรงบันดาลใจในการใชชีวิตของคุณ

ดวยระบบ Smart Home System ปลอดภัยและเปนสวนตัวสูงสุดดวยระบบรักษาความปลอดภัย

ใหคุณวางใจไดตลอด 24 ชั่วโมง



��������

�การออกแบบที่คำนึงถึึงการอยูอาศัยของสมาชิกทุกคนในบาน จััดสรรใหมีีพื้นที่สีเขีียวลอมรอบ

และพรอมใหทุุกคนในครอบครััวเขาถึึงธรรมชาติิไดทุุกเวลา ตอบทุกจังหวะการใชชีวิต ใกลชิดธรรมชาติ�

  พื้นที่สำหรับการใชชีวิตที่ไดรับการออกแบบมาอยางปราณีต 

ผสานกลมกลืนกับการเลือกสรรวัสดุที่มีโทนสีและลวดลาย

ธรรมชาติ ชวยเชื่อมโยงพื้นที่ภายในเขากับความงามของธรรมชาติ

ภายนอกสีโทนน้ำตาลชวยเพิ่มความกวางใหกับพื้นที่การใชงาน

และสรางความสบายตาและอารมณที่ผอนคลายอยางที่สุด 

  

       ที่สุุดแหงการใชชีีวิิต เพื่อความสุุนทรีียสููงสุุดในการพัักผอน ใหคุุณ

เต็็มอิ่มไปกัับชวงเวลาอบอุนของครอบครััวภายใตการออกแบบเพื่อตอบ

โจทยการอยูอาศััยจริิงทุุกฟงกชั่นตอบโจทยการใชงาน ดีีไซนที่มอบพื้นที่

สำหรัับการใชชีีวิิตที่มากกวา ยกระดัับการใชชีีวิิตใหสููงไปอีีกขั้น พรอมสรร

ดวยสิ่งอำนวยความสะดวกระดัับพรีีเมีียมสรรคสรางพื้นที่การพัักอาศััยที่ลง

ตััวกัับทุุกไลฟสไตลที่เปนคุุณ



Computer generated 



FLOOR PLAN
FLORE’

เปดประสบการณใชชีีวิิตใหเหนืือระดัับกัับที่อยูอาศััยแนวคิิดใหมดวยดีีไซนรวมสมััยที่ออกแบบเพื่อการอยูอาศััยที่เหนืือ

กวาทุุกพื้นที่ พิถีพิถันจัดสรรรายละเอียดทุกพื้นที่เพื่อตอบโจทยการอยูอาศัยของสมาชิกทุกคนในบาน 

พรอมมอบบรรยากาศอัันรมรื่นใหคุณไดผอนคลาย



Computer generated 



FLOOR PLAN
EMERALD

เปดประสบการณใชชีีวิิตใหเหนืือระดัับกัับที่อยูอาศััยแนวคิิดใหมดวยดีีไซนรวมสมััยที่ออกแบบเพื่อการอยูอาศััยที่เหนืือ

กวาทุุกพื้นที่ ตอบโจทยการอยูอาศัยของสมาชิกทุกคนในบาน พรอมมอบบรรยากาศอัันรมรื่นใหคุณไดผอนคลาย

- พื้นที่ใชสอย 264.51 ตร.ม.

- 3 หองนอน

- 3 หองน้ำ

- 1 หองรับแขก

- 1 หองแมบาน

- จอดรถ 2 คัน



Computer generated



FLOOR PLAN
SANDY

เปดประสบการณใชชีีวิิตใหเหนืือระดัับกัับที่อยูอาศััยแนวคิิดใหมดวยดีีไซนรวมสมััยที่ออกแบบเพื่อการอยูอาศััยที่เหนืือ

กวาทุุกพื้นที่ ตอบโจทยการอยูอาศัยของสมาชิกทุกคนในบาน พรอมมอบบรรยากาศอัันรมรื่นใหคุณไดผอนคลาย

- พื้นที่ใชสอย 256.08 ตร.ม.

- 4 หองนอน

- 3 หองน้ำ

- 1 หองรับแขก

- 1 หองแมบาน

- จอดรถ 2 คัน



โครงการเค.ซี.เนเชอรัลวิลล บางนา - เทพารักษ ตั้งอยูบนทำเลศักยภาพที่เติบโตอยางรวดเร็ว พรอมใหคุณเขาถึงแหลงอำนวยความสะดวกครบครัน เดินทางสะดวกได 2 เสนทาง 
ไดแก ทางถนนบางนา-ตราดและเสนวงแหวนมอเตอรเวย (ทางพิเศษกาญจนาภิเษก) หางจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิเพียง 20 นาที ใหคุณเปนเจาของชีวิตที่เปนสวนตัว 
สงบรมรื่น เพื่อใหตื่นขึ้นมารับเชาวันใหมกับวิถีชีวิตคนเมืองดวยความพรอมและเต็มเปยมไปดวยพลังของการใชชีวิต

LOCATION 

สิ่งอำนวยความสะดวกบริเวณรอบโครงการ

หางสรรพสินคาและตลาดสด

- Mega บางนา

(Robinson, IKEA, Home Pro, Big C)

- Central Village

- Siam Premium Outlet

- Makro

- MARKET VILLAGE สุวรรณภูมิ

(Home Pro, Lotus)

- ตลาดกุลธร

- ตลาดนัดเรือบิน

สถานศึกษา

- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ

- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลา

เจาคุณทหารลาดกระบัง

- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (ABAC)

- โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร (SISB)

- โรงเรียนสารสาสนวิเทศ สุวรรณภูมิ

โรงพยาบาล

- โรงพยาบาลจุฬารัตน 3
- โรงพยาบาลบางพลี

- โรงพยาบาลเซ็นทรัลปารค

ระยะทางโดยประมาณ

- Mega บางนา 17.9 กม.

- โรงพยาบาลจุฬารัตน 9.6 กม.

- สนามบินสุวรรณภูมิ 31 กม.

- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ 18.2 กม.

- Central Village 23.3 กม.

- Siam Premium Outlet 39 กม.



      ทามกลางบรรยากาศอัันเรงรีีบของชีีวิิตเมืือง บานคืือคำตอบเดีียวที่จะมอบ

ความสงบสุุขคืืนใหกัับคุุณ คุณจะมั่นใจไดวา จะคนพบกัับความรมรื่นของธรรมชาติิและสิ่ง

อำนวยความสะดวก ที่ทุกรายละเอีียดถููกออกแบบมาเพื่อความสะดวกสบายและปลอดภััย

เหนืือระดัับ บนทำเลศัักยภาพที่พรอมใหคุุณเขาถึึงสิ่งอำนวยความสะดวกไดทุุกเวลา

เปลี่ยนนิิยามของคำวาบานใหเปนมากกวาที่พักอาศััย เปนสเปซที่ทุกตารางนิ้ว

เต็็มเปยมไปดวยความภาคภููมิิใจ และรอยยิ้มของสมาชิกทุกคนในบาน

ภายใตแนวคิิดการออกแบบ  “เพราะความสุข...เริ่มตนที่บาน”

      เพราะทุกรายละเอียดของการใชชีวิตใหสมบูรณแบบ คือสิ่งที่เราใสใจในการออกแบบ 

เพื่อนำมาประกอบขึ้นเปน “บาน” ใหตรงกับไลฟสไตลและการใชชีวิตของคุณมากที่สุด เติม

เต็มความหมายของคำวา “ครอบครัว” ดวยดีไซนสถาปตยกรรมแบบโมเดิรนคอนเท็มโพรารี่ 

ถูกออกแบบอยางลงตัวกับสวนสวยรอบบาน รมรื่นใกลชิดธรรมชาติ เนนการออกแบบที่

กลมกลืนเขากับวัสดุโทนสีธรรมชาติ ใหความรูสึกโปรงสบาย สงบรมรื่นถายทอดความเรียบ

งายอยูสบายกับธรรมชาติรอบตัว ในพื้นที่ที่ถูกจัดสรรอยางพิถีพิถันทุกฟงกชั่น 

CONCEPT 



LOCATION MAP

Sino Park
PhraekSa



เจาของกรรมสิทธิ์ที่ดินและดำเนินการโดย บริษัท เค.ซี.พร็อพเพอรตี้ จำกัด (มหาชน) ทะเบียนเลขที่ บมจ.187 202 ถนนรัชดาภิเษก แขวงหวยขวาง เขตหวยขวาง กรุงเทพฯ ทุนจดทะเบียน 1,100 ลานบาท(ชำระแลว 875 ลานบาท) กรรมการผูจัดการ นายสันติ ปยะทัต 

ชื่อโครงการ : เค.ซี.เนเชอรัลวิลล บางนา - เทพารักษ  ที่ตั้งโครงการ : ถนนตำหรุ-บางพลี ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ โฉนดที่ดินเลขที่ 1281083 ใบอนุญาตเลขที่ 36/50 พื้นที่โครงการทั้งหมด 118 ไร ยูนิตรวมโครงการทั้งสิ้น 210 ยูนิต เริ่มดำเนินการกอสราง พฤศจิกายน 

2550 คาดวาจะแลวเสร็จบางสวนมิถุนายน 2558 โอนกรรมสิทธิ์ทันทีเมื่อลูกคาชำระเงินตามสัญญาครบถวน


