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*ภาพจำลอง

บางกอก บูเลอวาร�ด บางนา-ศร�นคร�นทร�

บ�านหรูซีร�ส�ใหม� “LANAI SERIES” ลงตัวทุกการพักผ�อน CLUBHOUSE ที่ได�รับแรงบันดาลใจ
มาจาก MILTON ABBAS VILLAGE

มีเอกลักษณ�โดดเด�น เง�ยบสงบ ร�มร�่น พรั�งพร�อมด�วยสิ�งอำนวยความสะดวกมากมายที่รอคุณมาดื่มด�ำความสุขได�ทุกวัน



PROJECT DETAIL
ชื่อโครงการ : บางกอก บูเลอวาร�ด บางนา-ศร�นคร�นทร�
พื้นที่โครงการ : 43-2-52.9 ไร�
จำนวนแปลง : 156 แปลง
แบบบ�าน : บ�านเดี่ยว 2 ชั�น Lanai Series

SECURITY
ควบคุมการเข�าออกโครงการด�วย Access Card, สัญญาณกันขโมยในตัวระบบ
Magnetic & Shock Sensor, กล�อง CCTV 41 จุด ทั�วทั�งโครงการ
และมีเจ�าหน�าที่รักษาความปลอดภัยตลอด 24 ชม.

FACILITIES
สโมสรพร�อมสระว�ายน�ำระบบเกลือ, ฟ�ตเนส, Kid’s Room, สวนส�วนกลาง ขนาด 1 ไร�
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*ภาพจำลอง

ถ.สุขุมว�ท

ซ.ด�านสำโรง ถ.หนามแดง

ถ.กิ�งแก�ว

ถ.ศร�นคร�นทร�

ถ.เทพารักษ� ถ.เทพารักษ�
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แบร��ง

สำโรง

รพ.ศิคร�นทร�

รพ.พร��นซ�
สุวรรณภูมิ

Jas urban
Foodland

PPT
Park Mall

สนามบิน

สุวรรณภูมิ

ซ.ลาซาล

ซ.แบร��ง

ถ.บางนา - ตราด

ทิพวัล ศร�เทพา

ศร�ลาซาล

ศร�แบร��ง

ศร�เอี่ยม

บางนา

ทางพิเศษ บูรพาว�ถี

ทางด�วนบางนา

ศร�ด�าน

ทางด�วนสายบางนา - ชลบุร�

ถ.บัวนคร�นทร�

ซ.บุญ
ธรรมอน�สรณ

�

ถ.บางพ
ลี-ตำหรุ

ถ.วงแหวนกาญ
จนาภิเษก

พระราม 2 - บางพลี

ซ.ศร�ด�าน 22

รร.นานาชาติ
คอนคอร�เดียน

Market Village

จุดเด�นของทำเลที่ตั�งโครงการ
สะดวกเข�าออกได�หลากหลายเส�นทาง เช�น ถ.ศร�นคร�นทร�, ถ.บางนา-ตราด, ถ.เทพารักษ� และ ถ.กิ�งแก�ว สะดวกเข�าสู�กลางเมือง
ด�วยวงแหวนกาญจนาภิเษก, ทางพิเศษเฉลิมมหานคร และทางพิเศษบูรพาว�ถี ใกล�รถไฟฟ�าสายสีเหลือง เส�นลาดพร�าว-สำโรง
สถาน�ศร�ด�าน 4.8 กม. (อยู�ระหว�างการก�อสร�าง) สู�สนามบินสุวรรณภูมิด�วยวงแหวนกาญจนาภิเษก หร�อทาง ถ.กิ�งแก�ว



*ภาพจำลอง

3 ห�องนอน 3 ห�องน�ำ 1 ห�องครัว 1 ส�วนรับประทานอาหาร
2 ห�องรับแขก 1 ห�องพักผ�อนด�านบน 2 ที่จอดรถ

MILD
พื้นที่ใช�สอย 218 ตร.ม.
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MILD

1st FLOOR PLAN 2nd FLOOR PLAN



*ภาพจำลอง

4 ห�องนอน 4 ห�องน�ำ 1 ห�องครัว 1 ส�วนรับประทานอาหาร
1 ห�องรับแขก 1 ห�องพักผ�อนด�านบน 2 ที่จอดรถ

CALM
พื้นที่ใช�สอย 232 ตร.ม.



*ภาพจำลอง

CALM

1st FLOOR PLAN 2nd FLOOR PLAN



*ภาพจำลอง*ภาพจำลอง

4 ห�องนอน 5 ห�องน�ำ 1 ห�องครัว 1 ส�วนรับประทานอาหาร
1 ห�องรับแขก 1 ห�องพักผ�อนด�านบน 1 ห�องแม�บ�าน 3 ที่จอดรถ

CLOUD
พื้นที่ใช�สอย 299 ตร.ม.



*ภาพจำลอง

CLOUD

1st FLOOR PLAN 2nd FLOOR PLAN



*ภาพจำลอง*ภาพจำลอง

5 ห�องนอน 5 ห�องน�ำ 1 ห�องครัว 1 ห�องรับประทานอาหาร
1 ห�องรับแขก 1 ห�องพักผ�อนด�านบน 1 ห�องแม�บ�าน 3 ที่จอดรถ

CAPTIVATE
พื้นที่ใช�สอย 362 ตร.ม.



*ภาพจำลอง

CAPTIVATE

1st FLOOR PLAN 2nd FLOOR PLAN




