นั มเบอรวันเฮาสซ่ง
ิ  ดิเวลลอปเมนท ขยายเวลารับ
สิทธิพิเศษ เพียงจอง 3 โครงการคุณภาพทําเลบางนา
ภายในวันท่ี 31 ก.ค. นี เ้ ทานัน
้ !!

นัมเบอรวันเฮาสซิ่ง ดิเวลลอปเมนท ขยายเวลาสําหรับลูกคา ที่พลาดชมไลฟ  3 โครงการคุณภาพ ทําเลบางนา รับ
สิทธิพิเศษเพิ่ม Smart TV LED 55 นิ้ว เพียงแอดไลนพรอมสงช่ อ
ื  นามสกุล เบอรโทรศัพท เขามาจองสิทธิ ์ กอนใคร
ภายในวันที่ 31 ก.ค. นี้เทานัน
้ !!
บริษท
ั  นัมเบอรวันเฮาสซิ่ง ดิเวลลอปเมนท จํากัด เจาตลาดอสังหาริมทรัพยคุณภาพยานบางนา ขยายเวลาสําหรับ
ลูกคาที่พลาดชมไลฟ  3 โครงการคุณภาพ ทําเลบางนา ตอบโจทยผูอยูอาศัยที่ตองการ อสังหาริมทรัพยทุกประเภท
ทัง้ บานเดี่ยวในโครงการบลูลากูน 2 โครงการหรูระดับ luxury ในสังคมเหนือระดับ เมื่อจองบานโซนคลับเฮาส ทําเล
หน าโครงการ แบบบาน BLUE AMETHYST ในราคาพิเศษเพียง 9.99 ลานบาท (จากราคาปกติ 12.62 ลานบาท)
BLUE LAGOON 2 ติดถนนใหญบางนา-วงแหวน บานเดี่ยวหลังใหญ สไตล Modern LUX แปลงพิเศษ หลังใหญ 4
หองนอน 86.60 ตร.ว. 219 ตร.ม พรอมสวนกวาง กวาง 4 หองนอนขนาดใหญ Master Bedroom กวางขวาง พ
รอมหองนํ้ าในตัวแบบ Walk-in Closet ที่จอดรถ 2 คัน จัดสวนสวยรับอากาศบริสุทธิไ์ ดทุกวัน โครงการบลูลากูน 2
มีคลับเฮาสหรูและสระวายน้ํ า และสวน Infinity Park ขนาดใหญ 7 ไร ที่ใหความรมรื่นเสมือนเป็ นแหลงโอโซน
สําหรับทุกคนในครอบครัว เพียงแอดไลน @bluelagoon หรือคลิก https://lin.ee/njZ6zyb เพิ่มเพื่อน พรอมสงช่ อ
ื 
นามสกุล เบอรโทรศัพท เขามาเพื่อจองโครงการ รับเพิ่มทันที Smart TV LED 55 นิ้ว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่ม

เติมโทร 02-136-1331
THE ONE life bangna ทําเลบางนา กม. 8 หน าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง2 ใกล MEGA Bangna
เพียง 10 นาที
เปิ ดจองบานโซนคลับเฮาส ทําเล Main Entrance ในราคาพิเศษ 5.9 – 8.5 ลานบาท ฟรีแอร ฟรีคาใชจายวันโอน
ตัง้ แตวันนี้-31ก.ค.เทานัน
้
THE ONE life bangna บางนา–วงแหวนฯ

บานที่ออกแบบใหคุณใชชีวิตทามกลางธรรมชาติอยางลงตัว รองรับ

ทุก Generation ในครอบครัว
อุนใจไรกังวลกับระบบรักษาความปลอดภัย Triple security
◈ Double Gate เขา-ออก ดวยระบบ Easy Pass
◈ CCTV รอบโครงการ
◈ Home Security ทัง้ Magnetic Sensor และ Motion Sensor
โครงการใหม หน าโรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคําแหง 2 บางนา กม.8 โครงการที่ออกแบบบนทวงทํานองของ
ความสุขทามกลางธรรมชาติ ทุกพ้ น
ื ที่ตอบโจทยทุกไลฟ สไตลออกแบบสวนสวนกลางและคลับเฮาสใหคุณไดฟิต
แอนดเฟิ รมทุกวัน กับ 2 แบบบาน 2 สไตลเลือกไดตามใจคุณ แบบบาน Vanda บนที่ดิน 51 ตร.ว. พื้นที่ใชสอย 161
ตร.ม. ขนาด 4 หองนอน 3 หองนํ้ า 2 ที่จอดรถ ราคาพิเศษเพียง 8.05 ลานบาท (จากราคาปกติ 8.85 ลานบาท) ฟรี
แอรและ ฟรีคาใชจายวันโอน แบบบาน Ivy บนที่ดิน 36.80 ตร.ว. พื้นที่ใชสอย 141 ตร.ม. ขนาด 4 หองนอน 3
หองนํ้ า 2 ที่จอดรถ ราคาพิเศษเพียง 5.9 ลานบาท เพียงแอดไลน @theonelifebangna หรือคลิก
https://lin.ee/iUtWb95 เพิ่มเพื่อน พรอมสงช่ อ
ื  นามสกุล เบอรโทรศัพท เขามาเพื่อจองโครงการ รับเพิ่มอีกทันที
Smart TV LED 55 นิ้ว หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-740-9999
iField Bangna ทาวนโฮม 3 ชัน
้  ติดถนนใหญใกลเมกาบางนา หลังใหญเทียบเทาบานเดี่ยว เปิ ดจองโซนคลับเฮาส
ใกล Main Entrance ทําเลที่ดีที่สุด พรอมใหคุณมีคุณภาพชีวิตที่ดีกวา ดวยพ้ น
ื ที่ใชสอย 194 ตร.ม. บนที่ดิน 21.30
ตร.ว ที่จอดรถ 2 คัน ทางเขาหมูบานกวางขวางมีระดับ พรอมคลับเฮาสหรูและสวนสวยที่กระจายตัวทว
ั ่ โครงการ ใน
ราคาพิเศษเพียง 3.59 ลานบาท (จากราคาปกติ 4.34 ลานบาท) พิเศษ!! แถมแอร 3 หองนอน, ฟรีคาใชจายวันโอน,
ฟรีคาสวนกลางนาน 2 ปี , ฟรีคามิเตอรน้ํ าไฟ พรอมรับเพิ่มทันที Smart TV LED 55 นิ้ว เพียงแอดไลน
@ifieldbangna หรือคลิก https://lin.ee/h1JuwCt เพิ่มเพื่อน พรอมสงช่ อ
ื  นามสกุล เบอรโทรศัพท เขามาเพื่อจอง
โครงการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร 02-136-2828
สําหรับผูที่พลาดชมไลฟ  3 โครงการคุณภาพ ทําเลบางนาจากนัมเบอรวันเฮาสซิ่ง ดิเวลลอปเมนท รีบเพิ่มเพื่อนใน
Line@ เพื่อรับสิทธิพิเศษ เพิ่ม ไดถึง 31.ก.ค.นี้เทานัน
้ !!

