จายเพียงนิด…เพื่อชีวิตท่ค
ี ุมกวา จายนอย…ผอนสบาย
…ไดเงินคืน โปรโมช่น
ั พิเศษสุด จาก ธนาสิริ ในงาน
อภิมหกรรมบาน-คอนโดฯ
ธนาสิรินําบานคุณภาพ 3 โครงการ รวมงานอภิมหกรรมบาน – คอนโดฯ และสินเชื่อแหงปี 2013 เอาใจคนอยากมีบา
น ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ ์ 22-25 สิงหาคม 2556 พรอมโปรโมชน
ั ่ พิเศษสุด “Less is more” จายเพียงนิด
…เพื่อชีวิตที่คุมกวา” กับแคมเปญ Pay Less Get More ใหคุณ จายนอย…ผอนสบาย…ไดเงินคืน จองและทําสัญญา
ลด 50% พรอมผอน 0% นาน 12 เดือน อีกทงั ้ ยังไดรับเงินคืน (Cash Back) สูงสุดถึง 500,000 พิเศษไปกวานัน
้ 
เมื่อนําโบรชัวรจากบูธมาจองบาน แลกรับฟรี! คาโอน+คาจดจํานอง

นายสุทธิรักษ เสถียรภาพอยุทธ กรรมการผูจัดการบริษท
ั  ธนาสิริ กรุป จํากัด(มหาชน) หรือ THANAผูประกอบการ
อสังหาริมทรัพยภายใตแบรนด “ธนาสิริ”, “ไพรม เพลส” และ “เดอะ คลัสเตอร วิลล” ที่จดทะเบียนอยูในตลาด
หลักทรัพย เอ็ม เอ ไอ เปิ ดเผยวา บริษท
ั ฯ ไดนําบานใน 3 โครงการคุณภาพในเครือธนาสิริ บนทําเลแหงอนาคตยาน
นนทบุรี ไดแก เดอะคลัสเตอรวิลล 4 ราชพฤกษ – สิรินธร, ไพรมเพลส เดอะกรีนเนอรี่ บางใหญ และ ธนาสิริ ราช
พฤกษ-ทานํ้ านนท เขารวมออกบูธในงานอภิมหกรรมบาน – คอนโดฯ และสินเชื่อแหงปี 2013 เอาใจคนอยากมีบาน
22-25 สิงหาคม 2556 ที่ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ ์ 22-25 สิงหาคม 2556 พรอมโปรโมชน
ั ่ พิเศษสุด “Less is
more” จายเพียงนิด…เพื่อชีวิตที่คุมกวา” ในแคมเปญ Pay Less Get More ใหคุณ จายนอย…ผอนสบาย…ไดเงินคืน
จองและทําสัญญา ลด 50% พรอมผอน 0% นาน 12 เดือน อีกทงั ้ ยังไดรับเงินคืน (Cash Back) สูงสุดถึง 500,000
พิเศษไปกวานัน
้  เมื่อนําโบรชัวรจากบูธมาจองบาน แลกรับฟรี! คาโอน+คาจดจํานอง

โครงการ “เดอะคลัสเตอรวิลล 4 ราชพฤกษ – สิรินธร” Boutique HIP Village บานนวัตกรรมใหม แตกตางอยางมี
สไตล โดดเดน สวยงาม มีเอกลักษณฯ ตัง้ อยูในซอยบางกรวย-จงถนอม 15 นาทีจากเซ็นทรัลปิ่นเกลา โดยมีจุดเดน
โครงการคือ โครงการบานสวย สไตลโมเดิรน และขนาดไมใหญมาก เพื่อเพิ่มความเป็ นสวนตัว พรอมสโมสร, สระ
วายน้ํ า หองออกกําลังกายที่เป็ นสวนตัว และจัดแบงผังโครงการเป็ นหลายเฟส มีสวนหยอมกระจายอยูโดยทว
ั ่ โครง
การ เพื่อใหลูกบานไดพักผอนไดอยางเต็มที่ ทัง้ ภายในบานและนอกบาน ตัวโครงการอยูใกลถนนราชพฤกษเขาซอย
เพียง 600 เมตร อยูใกลแหลงอํานวยความสะดวกตาง ๆ เดินทางเขาสูเมืองไดสะดวกรวดเร็ว นอกจากนี้ ยังเป็ น
โครงการที่มีการบริหารจัดการที่เป็ นมืออาชีพ และรับผิดชอบตอการอยูอาศัยของลูกบานภายในโครงการ พรอมทงั ้ มี

บริการหลังการขายที่ดูแลลูกบานอยางทว
ั ่ ถึงและมีประสิทธิภาพ เพื่อใหลูกคาไดอาศัยอยูในโครงการที่เต็มเปี่ ยมไป
ดวยคุณภาพ และความรูสึกที่อบอุน เป็ นกันเอง พิเศษ! เปิ ดเฟสใหมใกลสโมสร รับสิทธิพิเศษมากมาย ฟรีแอรทุก
หองนอน พรอมวอลเปเปอรทงั ้ หลัง ในราคาเริ่มตนที่ 4.29 ลานบาท
โครงการ “ไพรมเพลส เดอะกรีนเนอรี่ บางใหญ” กวางกวาที่เคย ใหญกวาที่คิด รมรื่นใกลชิดธรรมชาติ พรอมเปิ ด
รับความสุขของทุกคนในครอบครัว โครงการตงั ้ อยูใกลโครงการรถไฟฟ าสายสีมวง มีแนวคิดในการพัฒนาโครงการ
คือเป็ นบานแนวคิดใหม ที่มีใหเลือกทงั ้  บานเดี่ยว บานแฝด และทาวนโฮม ที่สรางประสบการณเพิ่มความสุขของทุก
คนในครอบครัว ลงตัวทุกฟังกชน
ั ่ ครบทุกความตองการ สัมผัสความสุขไดหลากหลายไดตามตองการในสังคมคุณ
ภาพ กับสิ่งอํานวยความสะดวกในโครงการ พรอมสโมสร 2 ชัน
้  หองออกกําลังกาย สระวายน้ํ า 2 สระแยกเป็ น สระผู
ใหญ และสระเด็ก เพื่อรองรับความสมบูรณแบบของการพักผอนอยางแทจริง สวนสุขภาพ สนามเด็กเลน รองรับทุก
ครอบครัวบนทําเลคุณภาพ จุดเดนโครงการ โครงการเน นสวนกลางที่รมร่ น
ื  และสภาพแวดลอมโครงการที่ดี สังคม
คุณภาพ ภายใน Concept โครงการ The Greenery รองรับทุกความตองการเพื่อการพักผอนในวันสบายๆ ของทุก
คนในครอบครัว สินคาภายในโครงการเป็ นบานดีไซนใหมลาสุด ที่เพิ่มพ้ น
ื ที่ขยายความสุขภายในบาน ในฟังกชน
ั ่ ที่
ครบถวนสมบูรณแบบ ในราคาเริ่มตนเพียง 2.79 ลานบาท
“ธนาสิริ ราชพฤกษ – ทานํ้ านนท” โครงการใหม ติดถนนราชพฤกษตัดใหม ที่ผสมผสานระหวางความทันสมัยสไตล
โมเดิรน กับ สถาปั ตยกรรมแบบคลาสสิค สไตล British Passion ออกแบบบานใหมพิเศษเติมเต็มความสุขในชีวิต
์ มบูรณแบบพรอมคลับ
เหนือระดับ สัมผัสความหรูหราเรียบงายสไตลอังกฤษ ที่สรรคสรางทุกพ้ น
ื ที่เพื่อชีวิตเอกสิทธิส
เฮาสหรู และสวนสไตลอังกฤษ โดยจุดเดนโครงการอยูที่ เน นสวนกลางที่รมรื่นและสภาพแวดลอมที่ดี สังคมคุณภาพ
เพื่อการพักผอนอยางมีสไตลในแบบรีสอรท รวดเร็วดวยรถไฟฟ าสายสีมวง (สถานีบางพลู) เพียง 10 นาที และเพียง
15 นาที ดวยรถไฟฟ าสีแดง (บางซ่ อ
ื -ตลิ่งชัน) คาดวาแลวเสร็จปลายปี 2555 สามารถเดินทางจากถนนราชพฤกษ
มุงตรงสูแหลงธุรกิจใจกลางเมือง สีลม-สาทร, ถนนตัดใหม 6 ชองจราจรและสะพานขามแมน้ํ าเจาพระยาแหงใหม
รายลอมดวยแหลงอํานวยความสะดวกทงั ้  หางสรรพสินคา ตลาด และสถาบันการศึกษาชน
ั ้ นํา เปิ ดใหชมบานหรู
สไตลอังกฤษ พรอมเลือกทําเลสวยกอนใคร ในราคาพิเศษสุด เริ่มตนที่ 5.59 ลานบาท
พบกับบานคุณภาพพรอมโปรโมชน
ั ่ พิเศษเอาใจคนอยากมีบาน ที่บูธธนาสิริ (ภายในโซน Good Living) โซน CG
ศูนยการประชุมแหงชาติสิริกิติ ์ ระหวางวันที่ 22 – 25 สิงหาคม 2556 นี้ หรือคลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่
www.thanasiri.com โครงการคุณภาพจาก ธนาสิริ บานที่คุมคา ในสังคมที่นาอยู
*เงื่อนไขเป็ นไปตามที่โครงการกําหนด

