
ภาพจําลองเพ�อการโฆษณา



บา้นสไตล์อังกฤษ
ความสวยงาม
เเละคลาสสิค

สําหรับการอยูอ่าศัย ดา้นภาพรวมการตกเเต่งภายใน มุง่เนน้ความโปร่ง โลง่ สบาย 

เหน็ไดชั้ดจากประตเูเละหนา้ตา่งที�ดไีซน์แบบเป�ดกว้าง บริบทโดยรอบ มุง่เนน้การตกเเตง่

พื�นที�สีเขยีว เคียงคู่กบังานปทูางเดนิอิฐตวัหนอน ที�จดัวางอย่างเป� นระเบียบ สามารถ

จดัทาํมมุนั�งเลน่กลางเเจง้ได้เพิ�มเตมิ รวมทั�งเสริมในเรื�องความนา่อยู่ ที�มาพร้อมกบั

ความเรียบงา่ย แตค่งไว้ซึ�งความทนัสมยั และนี�คือข้อเดน่ของบา้นสไตลอั์งกฤษ

เนื�องจากบา้นรูปแบบดงักล่าวโดดเด่นในเรื�องความทนัสมัย

ที�มาพร้อมกบัมุมการอยูอ่าศัยที�ครบครัน ไมว่่าจะเป�น หอ้งนอน 

หอ้งน�า หอ้งนั�งเล่น หอ้งครัว มุมกลางเเจง้ รวมทั�งระเบียง 

บ้านสไตล์อังกฤษสังเกตุได้ไม่ยากเพราะส่วนใหญ่มีรูปแบบ

คล้ายกับทรงเลขาคณติ มุง่เนน้การปลูกสร้างในขนาดสองชั�น 

ตกเเต่งงานปูทางเดนิที�สวยงามอิงความเป�นธรรมชาติ ใชวั้สดุ

กอ่สร้างจาํพวก คอนกรีต อิฐ และไม้ เพราะโดดเด่นในเรื�อง

ความเเข็งเเรง ที�สําคญั คือความใส่ใจทกุรายละเอียด อย่าง

นุม่ลกึยกตวัอย่างเชน่ ฉล ุระเเนง หลงัคา รวมทั�งพื�นที�สีเขียว

ทาํไมบ้านสไตลอั์งกฤษ
จงึไดรั้บความนิยม? 



ด้วยกลิ�นอายสถาป� ตยกรรมสไตล์อังกฤษ ให้ความโอ่อ่า
ภมูฐิาน หนิ บวัประดบั ปูนป�� น เหล็กดัดแนวระเบียงลวดลาย
พิเศษ ชว่ยเพิ�มความหรูหรา มาตรฐานวัสดชุั�นนาํ กระเบื�อง
หอ้งน�าดไีซนพิ์เศษ ประตู หนา้ตา่ง UPVC พื�นวัสดุพิเศษ (SPC)
โคมไฟ DOWNLIGHT ทั�งหลัง ฝ� าเพดานสูง 2.7 ม.

สวย GOOD DESIGN

เหนอืกว่าดว้ยฟ�งก์ชนัเพื�อการอยูอ่าศัยที�ครบครัน พร้อมที�
จอดรถ พื�นที�จัดสวน และฟ� งก์ชันพิเศษ อาทิ ห้องพระ, 
GLASS HOUSE LAUNDRY หอ้งซกั ตาก รีด, หอ้งนอนชั�น
ลา่งที�ปรับเปลี�ยนได,้ หอ้งพักผ่อนชั�นบน, 3 หอ้งนอนชั�นบน 
พร้อมหอ้งน�าในตัว เป� นตน้

ครบ FULLY FUNCTIONAL

บรรยากาศเพื�อความสุข เพื�อคุณภาพชีวิตที�ดีของครอบครัว 
นบัจากซุม้ประตทูางเขา้ที�โอ่อ่า หรูหราระบบรักษาความปลอด
ภัยตลอด 24 ชั�วโมง คลับเฮาส์ใหญ่โตโอฬาร พร้อมฟ�ตเนส 
สระว่ายน�า สนามเดก็เลน่ สวนพักผอ่นขนาดใหญ ่และถนนเมน
กว้าง

คุม้ GREAT FACILITIES

ใกล้เมอืง BEST LOCATION
สะดวกยิ�งกว่าบนทาํเลศักยภาพ ติดถนนใหญ่ ใกลเ้มือง เดินทาง
สะดวก เขา้ออกได้หลายเส้นทาง ใกลจุ้ดขึ�น-ลงทางดว่น และ
สถานีรถไฟฟ�า พร้อมสิ�งอํานวยความสะดวกครบครัน อาทิ 
ห้างสรรพสินค้า โรงเรียน โรงพยาบาล ทําให้มีเวลาสําหรับ
ครอบครัวเพิ�มขึ�น



LONDON
 (ลอนดอน) 

พื�นที�ใช้สอย 161 ตร.ม.

4 หอ้งนอน, 4 หอ้งน�า, 2 ที�จอดรถ 
1 หอ้งพักผอ่นด้านบน, 1 หอ้งพระ, GLASS HOUSE LAUNDRY

ภาพจาํลองเพื�อการโฆษณา



4 หอ้งนอน, 3 หอ้งน�า, 2 ที�จอดรถ 
1 หอ้งพักผอ่นด้านบน, GLASS HOUSE LAUNDRY

NEWCASTLE
(นวิคาสเซิล)

พื�นที�ใช้สอย 151 ตร.ม.

ภาพจาํลองเพื�อการโฆษณา



SHEFFIELD
 (เชฟฟีลด์)

พื�นที�ใช้สอย 136 ตร.ม.

4 หอ้งนอน, 3 หอ้งน�า, 2 ที�จอดรถ

ภาพจาํลองเพื�อการโฆษณา



คลกิท่ีน่ี เพ่ือพบเส้นทางไปยงัโครงการโดย Google Maps

โครงการ นโีอ โฮม อ่างศิลา-สุขมุวิท

ที�ตั�งโครงการ  ต.เสมด็ อ.เมอืงชลบรีุ
 จ.ชลบรีุ

ขนาดโครงการ  ประมาณ 31-2-7.8 ไร่ 

จํานวน  183 ยนูติ

ประเภท บ้านแฝด (นโีอ โฮม) และบ้านเดี�ยว

ใชช้วิีตเหนอืระดบับนที�สุดแหง่ทาํเลศักยภาพ เชื�อมต่อทกุเส้นทางใหใ้กลข้ึ�น อาทิเชน่ เขา้สู่เมอืงชลบรีุ หาดบางแสน มอเตอร์เวย ์และทางด่วน

บูรพาวิถ ีครบครันดว้ยสิ�งอํานวยความสะดวกหา้งสรรพสินค้า โรงเรียน มหาวิทยาลัย และโรงพยาบาล อาทเิชน่ เซ็นทรัลฯ ชลบรีุ, แมค็โคร, 

บิ�กซ,ี โฮมโปร, ม.บรูพา, ม.ศรีปทมุรพ.เอกชล, รพ.เอกชล2, รพ.ชลบรีุ, รร.ชลราษฎรอํารุง และ รร.ชลกนัยานกุลู

ความสุขพิเศษ บนทาํเลศักยภาพ 



098-257-1991

ผูน้าํนวัตกรรมบา้น นโีอ โฮม จาก เฟรเซอร์ส พร็อพเพอร์ตี� โฮม

เจา้ของกรรมสิทธ์ิทีด่นิและดาํเนนิการโดย บริษัท เฟิร์ส แสควร์ จาํกดั เลขท่ีผู้เสียภาษี 0105554093930 ทีอ่ยู ่944 มติรทาวน ์ออฟฟิศ ทาวเวอร์ ชัน้ที ่20 ถนนพระราม 4 แขวงวังใหม่ กรุงเทพมหานคร
ประธานเจา้หนา้ทีบ่ริหาร นายแสนผนิ สุข ีทนุจดทะเบียน 20 ล้านบาท  ชาํระแลว้เตม็จาํนวน โครงการ โกลเด้น นโีอ อ่างศิลา-สุขมุวิท (นโีอ โฮม อ่างศิลา-สุขมุวิท) ทีต่ัง้โครงการ ตาํบลเสมด็ อําเภอเมอืง
ชลบุรี จังหวัดชลบุรี โฉนดที่ดินเลขที่ 230026, 230027 และ230031 ใบอนุญาติจัดสรรที่ดิน เลขที่ 42/2564 เนื้อที่ภายในโครงการ ประมาณ 31-2-7.8 ไร่ ที่ดินมีภาระผูกพันกับธนาคารกรุงไทย 
เร่ิมกอ่สร้าง ต.ค. 2564 คาดว่าจะแล้วเสร็จ ก.พ. 2565 (บางส่วน) โอนกรรมสิทธ์ิภายใน 30 วันนบัตัง้แตผู่ซ้ือ้ชาํระเงนิครบถ้วนตามสัญญา หมายเหต ุ: ขอสงวนสิทธ์ิในการเปลีย่นแปลงราคา โปรโมชัน่
และรายละเอียดตา่งๆ โดยไม่ตอ้งแจง้ใหท้ราบลว่งหน้าและเป็นไปตามเงือ่นไขทีบ่ริษัทกาํหนด ทกุภาพเป็นภาพจาํลองเพ่ือการโฆษณาเท่านัน้


