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*ไม่มีโลโก้ ให้ ใส่เป็ นชื่อ Khao Yai Land
เมนูหลักของเว็บไซต์ *ใส่ชื่อเมนูภาษาไทยขึ ้นก่อนภาษาอังกฤษ
❖ หน้ าที่1 = หน้ าแรก | Home
❖ หน้ าที่2 = เกี่ยวกับ เขาใหญ่แลนด์ | About Khao Yai Land
❖ หน้ าที่3 = ข้ อมูลที่ดนิ ทังหมด
้
| All Lands (มีระบบหลังร้ าน)
❖ หน้ าที่4 = แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ | Attractions (มีระบบหลังร้ าน)
❖ หน้ าที่5 = ติดต่อเรา | Contact Us
*ระบบค้ นหาที่ดนิ (ค้ นหาจากหมวดหมู่, ขนาด, ราคา) อิงการค้ นหาเหมือนเว็บเดิม แต่ออกแบบกล่องค้ นหาให้
ดูนา่ ใช้ งาน กล่องค้ นหาให้ มีทงในหน้
ั้
าแรกและหน้ าข้ อมูลที่ดนิ
*ทางานแบบ Responsive
Detail หน้ าที่ 1 (หน้ าแรก | Home)
❖ แบนเนอร์ สไลด์โชว์ 3 แบนเนอร์
❖ ข้ อความ
“ อุทยานแห่ งชาติเขาใหญ่ ”
เขาใหญ่ - ต้ นกาเนิดของผืนป่ าใหญ่อนั อุดมสมบูรณ์ ต้ นกาเนิดของต้ นน ้าลาธารที่สาคัญ ศูนย์รวมของป่ า
หลากหลายชนิดได้ แก่ ป่ าดิบแล้ ง ป่ าดิบชื ้น ป่ าดิบเขา ป่ าเบญจพรรณและทุ่งหญ้ า มีพนั ธุ์ไม้ ขึ ้นอยู่มากกว่า 2,000
ชนิด เป็ นแหล่งที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด เป็ นแหล่งศึกษาดูนกที่สาคัญ มีอากาศเย็นตลอดทังปี
้ เฉลี่ยประมาณ
23 องศาเซลเซียส ในฤดูร้อนจึงมีอากาศที่เย็นสบาย ฤดูฝนเป็ นช่วงที่สภาพธรรมชาติบนเขาใหญ่ป่าไม้ และทุ่งหญ้ าจะ
เขียวขจีสวยงาม
ตรากตราทางานกันมาเกือบทังชี
้ วิต ถึงเวลาแล้ วหรื อยังที่จะมอบรางวัลให้ ตวั เราเองและคนที่เรารักได้ พกั ผ่อน
หย่อนกาย ปล่อยใจ มีความสุขอยู่ท่ามกลางธรรมชาติที่สมบูรณ์ เงียบสงบ อากาศสดชื่นเย็นสบาย ณ สถานที่ๆเป็ น
ส่วนตัวกับคนรู้ใจ.....

Detail หน้ าที่ 2 (เกี่ยวกับ เขาใหญ่ แลนด์ | About Khao Yai Land)
❖ รูปบริ ษัท
❖ ประวัติบริษัท
เรา www.khaoyailand.com จากประสบการณ์ที่ย้ายจากกรุงเทพฯ เข้ ามาใช้ ชีวิตอยู่อาศัยในพื ้นที่อาเภอปาก
ช่อง-เขาใหญ่ เป็ นเวลานานมากกว่า 13 ปี ได้ เรี ยนรู้และรู้ซึ ้งถึงความต้ องการของคนเมืองที่ชีวิตหมดไปกับการทางาน
เพื่อสร้ างหลักฐานและอนาคตที่ดีให้ กบั ตัวเองและครอบครัว มีความฝั นจะได้ ใช้ ชีวิตพักผ่อนอยู่กบั ธรรมชาติที่สมบูรณ์
บรรยากาศสดชื่นเงียบสงบ.....
เรามีที่ดินผืนงามที่ไ ด้ คัดสรรและซือ้ มาพัฒนาให้ ท่านได้ ต่อเติมฝั นให้ เป็ นความจริ ง ไม่ว่าจะเป็ นที่ ดินส าหรับปลูก
บ้ านพักผ่อนส่วนตัว, ที่ดนิ ทารี สอร์ ทหรื อโรงแรมฯ, ที่ดินเพื่อพัฒนาต่อยอดทาโครงการฯ หรื อเพื่อทากาไร..... ด้ วยทาเล
ที่ดี เดินทางสะดวก ไม่ไกลจากตัวเมืองและถนนสายหลัก (ถนนมิตรภาพ) ใกล้ จดุ ขึ ้น-ลงถนนมอเตอร์ เวย์...
ที่ดนิ ของเราทุกผืนมีความสูงจากระดับน ้าทะเล 400 เมตร ขึ ้นไป เป็ นที่เนิน วิวทิวทัศน์สวยงามเกินจะบรรยายให้ ฟังได้
สภาพแวดล้ อมที่เป็ นมิตร สมบูรณ์และปลอดภัย สาธารณูปโภคพร้ อมและสาคัญที่สุด ... เอกสารสิทธิ์ในการซื ้อ-ขาย
ถูกต้ องเป็ นโฉนดพร้ อมโอนทุกแปลง สามารถตรวจสอบ ณ สานักงานที่ดนิ ฯ ได้ ตลอดเวลา...
ไม่มีคาบรรยายใดๆ จะดีไปกว่าได้ มาสัมผัสชื่นชมด้ วยสายตาท่านเอง เรายินดีต้อนรับพาท่านชมสถานที่จริ ง ให้ ข้อมูล
ต่างๆ เพื่อประกอบการพิจารณาก่อนตัดสินใจ
Detail หน้ าที่ 3 (ข้ อมูลที่ดนิ ทัง้ หมด | All Lands)
 มีหมวดหมูห่ ลัก (ประเภท) ดังนี ้
- สาหรับปลูกบ้ านพัก
- สาหรับทาสวน | ทาไร่ | ทาฟาร์ ม
- สาหรับทาโครงการต่างๆ | บ้ านจัดสรร
- สาหรับซื ้อเพื่อขายเก็งกาไร
 มีหมวดหมูย่ ่อย (ทาเล) ดังนี ้
- ที่ดนิ บนเขา
- ที่ดนิ บนเนินสูงและที่ราบ
- ที่ดนิ ติดแหล่งน ้าธรรมชาติ
 ช่องสาหรับกรอกข้ อมูลที่ดนิ ที่ระบบหลังร้ าน ต้ องมีชอ่ งให้ กรอกดังนี ้
- ชื่อที่ดนิ
- เนื ้อที่/ขนาดที่ดนิ (ไร่ -งาน-วา) เป็ นข้ อความให้ กรอกเอง
- รหัสอ้ างอิง
- เอกสารสิทธิ์
- ราคา (เป็ นข้ อความให้ กรอกเอง เช่น 1,500,000 - 2,000,000 บาท/ไร่)
- รายละเอียดโดยย่อ

- รายละเอียดแบบเต็ม
- แนบไฟล์ PDF ได้
- ใส่ VDO Youtube ได้
 รายการที่ดนิ เบื ้องต้ นมีดงั นี ้
1. Mount-de-Moray
รายละเอียดโดยย่ อ: แบ่งขายที่ดินสวยพัฒนาพร้ อมแล้ วบนเนินเขาสูงกว่า 450 เมตร (ระดับน ้าทะเล) เหลือเพียง 4
แปลงสุดท้ ายเท่านัน้
แบ่งขายที่ดินสวยพัฒนาอย่างดีพร้ อมแล้ วบนที่เนินเขาสูงกว่า 450 เมตร (ระดับน ้าทะเล) เหลือเพียง 4 แปลง
แปลงละประมาณ 5 ไร่ ขึ ้นไป ลักษณะที่ดินเป็ นเนินหลังเต่าขนาดใหญ่เกือบทุกแปลงพร้ อมเนินเขาสูงตังอยู
้ ่ในที่ดิน
(แปลงที่ 6 ขนาด 12 ไร่) ที่ดนิ ลดระดับลงจากด้ านหลังสูเ่ บื ้องหน้ าได้ สวยงามตามธรรมชาติไม่ลาดชัน ตาแหน่งที่ดินทุก
แปลงเป็ นบริเวณที่สงู ที่สดุ ในบริเวณโดยรอบ ที่ดินได้ รับการพัฒนาอย่างดีพร้ อมให้ ท่านมาต่อยอดเช่น ปลูกบ้ านพักสุด
หรู , สร้ างโรงแรมระดับห้ าดาว-ทารี สอร์ ท, เก็งกาไร หรื อแบ่งขาย... บรรยากาศเป็ นธรรมชาติวิวสวยเกินบรรยาย
(รับประกันความสวย) โอบล้ อมด้ วยกลุ่มเทือกเขาเล็ก-ใหญ่ระยะห่างกาลังสวยไม่อึดอัด ลมโกรกตลอดปี ชมเมืองปาก
ช่องทังเมื
้ องเห็นอยูด่ ้ านล่าง ถนนลาดยางถึงที่ดนิ พร้ อมถนนลาดยางภายในกว้ าง 8 เมตร, ไฟฟ้าพร้ อม. ที่ดินล้ อมรัว้ ให้
แล้ ว
ที่ดินตังอยู
้ ่ที่ตาบลขนงพระ-อ.ปากช่อง เอกสารเป็ นโฉนดพร้ อมโอน อยู่ใกล้ สนามกอล์ฟ Rancho Chanvee Golf
Course ...
ขายราคาเริ่มต้ นที่ 1,500,000 - 2,000,000.- บาท/ ไร่ (ต่อรองราคาได้ )
2. “บ้ านไร่ กุหลาบแดง”
รายละเอียดโดยย่ อ: ความสุขสดชื่นร่มรื่ นกับธรรมชาติที่คณ
ุ ครอบครองได้ บนที่ดนิ ขนาด 6 ไร่
บ้ านไร่กุหลาบแดง ขนาดที่ดินรวมประมาณ 6 ไร่ รู ปทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้ าหน้ ากว้ างกว่า 120 เมตร ติดถนน 2
ด้ าน, ด้ านหน้ าหันทิศตะวันออก ที่ดินถูกโอบล้ อมรอบด้ วยวิวเทือกเขาทุกทิศทาง 360 องศาระยะกาลังสวยไม่มีมมุ อับ
ความสวยงดงามเรากล้ ารับประกันให้ ท่านได้ ... นอกจากนันที
้ ่ดินผืนนี ้ยังเป็ นที่ดินแปลงที่ตงอยู
ั ้ ่ในตาแหน่งที่ดีและสูง
ที่สดุ ของบริเวณนี ้ทังหมดและอยู
้
่ในตาแหน่งที่ดีเยี่ยมตรงตามหลักฮวงจุ้ยและยังเป็ นที่ดินมือแรกโดยไม่มีประวัติความ
เป็ นมาดัง่ เดิมให้ ทา่ นต้ องกังวล.
ที่ดนิ ได้ รับการพัฒนาอย่างดีสมบูรณ์ในทุกๆด้ านรวมถึงความปลอดภัยสาหรับอยู่อาศัย จึงพรั่งพร้ อมไปด้ วย ต้ นไม้ ไทย
โบราณหายากขนาดสูงใหญ่ถึงใหญ่มากกว่า (อายุเฉลี่ย 5 - 100 ปี ขึ ้นไป) มีทงไม้
ั ้ ใบ ไม้ ดอกหอมหลากสีสรร-กลิ่นหอม
ไม้ พุ่ม ไม้ ดอกและผลไม้ หลากชนิดสาหรับบริ โภคภายในและขายเพื่อมีรายได้ มาใช้ จ่ายค่าพนักงานและอื่นๆในไร่ ,
สนามหญ้ านวลน้ อยเขียวขจีดสู ะอาดสบายตา, แปลงพืชผักสวนครัวและไร่มะนาวแป้นพิจิตร เรามีระบบการจัดการน ้า
เพื่อให้ รองรับการดูแลต้ นไม้ ทงหมดด้
ั้
วยระบบการรดน ้าแบบ Automatic Pressurized Sprinkle System ทุกต้ น ซึ่งง่าย
ต่อการดูแลด้ วยคนงานเพียง 1 คน พร้ อมแหล่งควบคุมการจ่ายน ้าที่ได้ มาตราฐานปลอดภัยและประหยัดเวลาในการรด

น ้าด้ วยระเวลาอันสัน้ ในส่วนของบ่อน ้าพุ, น ้าล้ นเพื่อความสวยงามนันได้
้ ถกู ออกแบบและติดตังอุ
้ ปกรณ์ด้วยระบบอัน
ทันสมัยพร้ อมและง่ายต่อการดูแลใช้ งาน ซึ่ง สามารถควบคุม ด้ วยตัวเครื่ องจักรเองหรื อจะเปลี่ ยนมาควบคุม แบบ
Manual ได้ ตามต้ องการ. ในส่วนของระบบและปริมาณน ้าเพื่อใช้ ในครัวเรื อนนัน้ เรามีถงั เก็บน ้าซีเมนต์ขนาดใหญ่ 2 ชุด
สามารถเก็บกักน ้าไว้ ให้ มีใช้ ได้ ถึง 50,000 ลิตรหรื อสามารถสารองน ้าไว้ ใช้ ได้ เพียงพอไม่น้อยกว่า 3 เดือนและแท๊ งแชม
เปญขนาดเล็กอีก 1 ชุด พร้ อมบ่อน ้าบาดาล 3 บ่อเพืยงพอสาหรับจ่ายน ้าเข้ าถังเก็บน ้าได้ ตลอดเวลาพร้ อมเครื่ องกรอง
น ้า 2 ชุดและบริ การดูแลตรวจเช็คทาความสะอาดจากบริ ษัทฯโดยตรงทุกๆ 45 วัน ในส่วนของระะบบไฟฟ้าภายใน ได้
ติดตังหม้
้ อแปลงไฟฟ้าส่วนตัวแบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 50 Kve ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าให้ เพียงพอต่อการใช้ งานของ
เครื่ องใช้ ไฟฟ้าทังหมดพร้
้
อมกันได้ ปลอดภัย ระบบความปลอดภัยภายในมีการติดตังกล้
้ องวงจรปิ ดพร้ อมหน่วยบันทึก
ข้ อมูลทุกจุดสาคัญของอาคารติดตามครอบคลุมทั่วทุกพื น้ ที่ในไร่ พร้ อมสัญญาณร้ องเตือนเมื่อมีผ้ ูบุกรุ กและหน่วย
บันทึกข้ อมูล นอกจากนีย้ ังติดตังระบบสั
้
ญญาณเตือนภัย Risco แบบตรวจจับผู้บุกรุ กในทุกๆห้ องและบานประตู
หน้ าต่างของบ้ านทังหมด
้
สิ่งก่ อสร้ าง (ตัวอาคารทังหมด
้
8 หลัง)
1. บ้ านพร้ อมอยู่อาศัย 4 หลัง... ในแต่ละหลังจะติดตังเครื
้ ่ องทาความเย็น Mitsubishi และ Daikin Air Condition
พร้ อมเครื่ องทาน ้าอุน่ , โทรทัศน์ - ดาวเทียม, ระบบกันขโมยและกล้ องวงจรปิ ด 16 จุด, ประตู-หน้ าต่างนิรภัย, สัญญาณ
Internet WIFI ครอบคลุมเต็มพื ้นที่ใช้ งาน
2. สระว่ายน ้าขนาด 4 x 10 เมตร ลึก 1.2 - 1.5 เมตร ระบบเกลือ-overflow พร้ อมสระจากุชชี่ขนาด 5 หัว
3. เรื อนรับรองขนาดใหญ่พร้ อมห้ องอาหาร - ห้ องครัว 1 หลังและห้ องน ้า-อาบน ้าในส่วน รับรอง 2 ห้ องพร้ อม
เฟอร์ นิเจอร์ ครบ ตังอยู
้ แ่ ยกส่วนออกจากส่วนพักผ่อนเพื่อหลีกเลี่ยงไม่รบกวนต่อกัน
4. เรื อนสนุกเกอร์ ขนาด 56 ตารางเมตร 1 หลังพร้ อมอุปกรณ์โต๊ ะสนุกมาตราฐานพร้ อมสาหรับการพักผ่อนส่วนตัวหรื อ
รับรองแขกผู้มาเยือน
5. เรื อนกระจกขนาดใหญ่ 1 หลัง ใช้ เป็ นที่จอดเก็บรถยนต์(จอดรถยนต์ได้ 2 คัน) และอื่นๆ หรื อจะปรับเปลี่ยนเป็ นห้ อง
สันทนาการเช่น ห้ องPool - Snooker หรื อ Fitness ได้ เลยพร้ อมชานจอดรถสาหรับแขกผู้มาเยือนหรื อส่วนล้ างรถ-ซ่อม
บารุง
6. เรื อนเก็บของและซักรี ด 1 หลัง(สามารถปรับเปลี่ยนเป็ นบ้ านได้ 1 หลัง)
7. อาคารพักผ่อนสาหรับคนงานและจอดรถของพนักงาน.
ขายราคาเหมารวมทังหมด
้
40 ล้ านบาทถ้ วน (ต่อรองราคาได้ )
เอกสารเป็ นโฉนดพร้ อมโอน 4 ไร่, ที่ครอบครองดัง่ เดิมติดโฉนดประมาณ 2 ไร่ ที่ดินตังอยู
้ ่ที่ตาบลขนงพระ อยู่ใกล้ สนาม
กอล์ฟ Rancho Chanvee Golf Course, Belmont Village...
ดูวีดโิ อสถานที่จริงได้ ที่ https://youtu.be/LKbF1wInT0Y
3. “สวนสวรรค์ ”
รายละเอียดโดยย่ อ: สวรรค์บนดินที่คณ
ุ ครอบครองได้ ...

ที่ดินผืนงามบนเนินเขาสูงพร้ อมบ้ านเรื อนไทยหมู่ขนาดใหญ่หรู หรา-สง่างามบนที่ดินขนาด 32 ไร่ 3 งาน 82
ตารางวา ด้ วยการเดินทางจากกรุงเทพฯถึงที่ดินเพียง 180 กิโลเมตร ท่านจะได้ พบกับความสวยงามที่เกินคาบรรยาย
ใดๆ ได้ สดู อากาศที่บริ สทุ ธิ์สดชื่นเต็มลมหายใจทุกๆวินาทีของชีวิต เป็ นสถานที่ๆสงบ-บริ สทุ ธิ์และสดชื่นไปกับธรรมชาติ
ที่ยงั คงความสมบูรณ์ สัมผัสได้ กบั อากาศที่เบาบริ สทุ ธิ์, สถานที่ๆท่านสามารถปลดปล่อยช่วงเวลาที่เหลือของชีวิตได้
อย่างอิสระและแนบชิดไปกับธรรมชาติด้วยบ้ านทรงไทยที่สอดคล้ องกลมกลืนกับธรรมชาติได้ ลงตัวอย่างที่สดุ พร้ อมวิว
ทิวทัศน์ที่สมบูรณ์เหมือนฝั นของกลุ่มเทือกเขาใหญ่และตัวเมืองปากช่องทอดตัวยาวสุดสายตา ชมทะเลหมอกสวยดุจ
ปุยเมฆยามเมื่อลมหนาวมาเยือน ที่ดนิ ได้ รับการพัฒนาอย่างดีเยี่ยมในทุกๆด้ านเช่น ระบบนา้้มาตราฐานปริ มาณมาก
เพียงพอสาหรับใช้ ในครัวเรื อน ระบบน ้าเพียงพอสาหรับดูแลพืชผล-สนามหญ้ าและต้ นไม้ ทกุ ต้ นในไร่พร้ อมสระน ้าขนาด
ใหญ่เกือบ 2 ไร่ ระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟสพร้ อมหม้ อแปลงส่วนตัวขนาดใหญ่ 100 Kve., ถนนราดยางกว้ าง 4 เมตรพร้ อม
รางระบายน ้ารอบไร่ทงหมดยาวกว่
ั้
า 1 กิโลเมตรพร้ อมไฟส่องสว่างตลอดเส้ นทาง, บ้ านคนงาน-ห้ องเก็บของและที่จอด
รถ, อุปกรณ์-เครื่ องมือในการทาสวน-ทาไร่ครบเช่นรถบรรทุก-รถไถ-เครื่ องตัดหญ้ า, ด้ วยความสวยงามหลากสีสรรของ
เหล่าพรรณไม้ กว่า 100 ต้ นทังต้
้ นไม้ ไทยโบราณขนาดใหญ่ , ไม้ ดอก, ไม้ พ่มุ ช่วยเติมเต็มบรรยากาศของธรรมชาติที่
สมบูรณ์อยู่แล้ วให้ สวยงามหอมกรุ่นตลอดเวลา บนเนื ้อที่กว่า 2 ไร่ ของสวนหย่อมบริ เวณด้ านหน้ าเรื อนไทยได้ รับการ
ปรับ-แต่งภูมิทศั น์ให้ สวยงามตลอดเวลาด้ วยวัสดุธรรมชาติและพรรณไม้ หอมไทยโบราณบนผืนหญ้ าเขียวขจีสร้ างสรร
บรรยากาศให้ ร่มรื่ นนุ่มนวลชวนผ่อนคลาย เรื อนไทยหมู่ขนาดใหญ่ถูกออกแบบให้ สวยโดดเด่นเป็ นเอกลักษณ์พิเศษ
เฉพาะซึง่ ไม่มีที่ใดเหมือน ตัวเรื อนสร้ างด้ วยวัสดุชนดี
ั ้ เช่นไม่สกั และไม้ แดงและอิฐมอญชนิดพิเศษที่เราสัง่ ผลิตขึ ้นมาเพื่อ
ใช้ ส่วนตัวโดยเฉพาะฯ โครงสร้ างรากฐานแข็งแกร่ งด้ วยคอนกรี ตเสริ มเหล็กขนาดใหญ่คณ
ุ ภาพเกินมาตราฐานที่วิศวะ
กรผู้ออกแบบกาหนด
- เรื อนประธานตังสู
้ งเด่นงดงามบนยอดเนินสูงด้ วยเนื ้อที่ใช้ สอยกว้ างกว่า 250 ตารางเมตรพร้ อมระเบียงไม้ กว้ าง 200
ตารางเมตรเปิ ดโล่งเห็นวิวทิวทัศน์รอบตัวพร้ อมต้ นไม้ ขนาดใหญ่ ที่แผ่กิ่งก้ านให้ ร่มเงาได้ ตลอดวัน.
- เรื อนรับรอง 2 หลังตังลดระดั
้
บตา้่ รองลงมาจากเรื อนประธานมีเนื ้อที่ใช้ สอยกว้ างกว่า 72 ตารางเมตรเชื่อมต่อกัน
ด้ วยเรื อนบันไดไม้ เล่นระดับสวยงาม, พร้ อมด้ วยทางเดินใต้ หลังคาเชื่อมต่อรอบบริ เวณกลุ่มบ้ านเรื อนไทยช่วยให้
สามารถเดินถึงกันได้ ทกุ เวลาแม้ ยามสายฝนโปรยปราย ภายในเรื อนไทยได้ รับการออกแบบโดยเน้ นความสะดวกสบาย
และต้ องการให้ อากาศระบายถ่ายเทได้ ดีจึงถูกออกแบบให้ ทุกห้ องโปร่งสูง 6 เมตรโดยแบ่งออกเป็ น 4 ห้ องนอน, 6
ห้ องน ้า, 1 ห้ องโถงใหญ่, 1 ห้ องอาหาร, 2 ห้ องครัว, 1 ห้ องพักผ่อนและบันเทิง, พร้ อมห้ องซักล้ าง, ห้ องแม่บ้านและห้ อง
เก็บของพร้ อมด้ วยเรื อนจอดรถยนต์ทรงไทยขนาดใหญ่ ภายในเรื อนไทยทุกๆหลังได้ รับการตกแต่งด้ วยความปราณีตมี
ระดับไม่ว่าจะเป็ นของใช้ แบบไทยแท้ ที่ดหู รูหรามีรสนิยม, ชุดเฟอร์ นิเจอร์ ไม้ สกั แกะลวดลายด้ วยฝี มือปราณีตหลายชุด
สัง่ ผลิตโดยตรงจากบริ ษัท Agal Furniture Company, รูปภาพฝาผนังและโคมไฟสวยหรู (Moroccan Chandeliers,
Cut glass Chandeliers) ที่ได้ เก็บสะสมจากต่างประเทศฯ, และของประดับตกแต่งหายากอีกมากมายหลายรายการ
ด้ านความสะดวกสบายนันเพี
้ ยบพร้ อมไปด้ วย..เครื่ องทาความเย็นอย่างดีทกุ ห้ อง, ตู้เย็น-ตู้แช่, เครื่ องครัวพร้ อมทังครั
้ ว
ไทย-ฝรั่ง, ระบบ Internet Wifi ครอบคลุมเต็มพื ้นที่, โทรศัพท์-โทรสาร, สัญาณกันขโมย Risco ตรวจจับรอบบริ เวณบ้ าน

และอื่นๆอีกมากมาย ที่ดินผืนนี ้มีศกั ยภาพมากเกินพอที่ท่านสามารถพัฒนาต่อยอดให้ เป็ นรี สอร์ ทหรื อโรงแรมสุดหรู
ระดับ 5 ดาวหรื อจัดทาโครงการฯ ต่างๆ ได้
ไม่มีคาบรรยายใดๆที่สามารถสื่อให้ เห็นถึงความงดงามของสถานที่ -ธรรมชาติและสิ่งปลูกสร้ างได้ ดีเท่ากับการได้ มา
เยือนและชื่นชมด้ วยสายตาของตัวท่านเอง ทังหมดที
้
่กล่าวมานี ้
ขายราคาเหมารวม 130 ล้ านบาทถ้ วน (ต่อรองราคาได้ )
ที่ดินตังอยู
้ ่ที่ตาบลขนงพระ-อาเภอปากช่อง เอกสารเป็ นโฉนดพร้ อมโอน อยู่ใกล้ สนามกอล์ฟ Rancho Chanvee Golf
Course, Belmont Village...
ดูวีดีโอสถานที่จริงได้ ที่ http://youtu.be/9FgHYElyM3E
4. ที่ดนิ เปล่ าผืนสวยพัฒนาแล้ วพร้ อมรองรับการลงทุน
รายละเอียดโดยย่ อ: บนเนินสูงกว่ า 450 เมตร (ระดับนา้ ทะเล) ขนาดประมาณ 29 ไร่
ลักษณะที่ดินเป็ นเนินหลังเต่าขนาดใหญ่เกือบทัง้ แปลงพร้ อมเนินเขาสูงตังอยู
้ ่ในที่ดิน ที่ดินลดระดับลงจาก
ด้ านหลังสูเ่ บื ้องหน้ าได้ สวยงามตามธรรมชาติไม่ลาดชัน ที่ดนิ แปลงนี ้เป็ นแปลงที่สงู ที่สดุ ในบริ เวณที่ดินโดยรวมทังหมด
้
ที่ดนิ ได้ รับการพัฒนาแล้ วพร้ อมให้ ทา่ นมาพัฒนาต่อยอดเช่น ปลูกบ้ านพักสุดหรู , สร้ างโรงแรมระดับห้ าดาว-ทารี สอร์ ท,
ทาโครงการฯ หรื อเก็งกาไร... บรรยากาศเป็ นธรรมชาติวิวสวยเกินบรรยาย(รับประกันความสวย) โอบล้ อมด้ วยกลุ่ม
เทือกเขาเล็ก-ใหญ่ระยะห่างกาลังสวยไม่อึดอัดและไม่อบั ชมเมืองปากช่องทังเมื
้ องเห็นอยู่ด้านล่าง ถนนลาดยางกว้ าง
6 เมตรโดยตลอดเส้ นทางถึงที่ดินพร้ อมถนนลาดยางภายในกว้ าง 8 เมตร ที่ดินล้ อมรัว้ ให้ แล้ วพร้ อมประตูเหล็กขนาด
ใหญ่-ไฟฟ้าพร้ อม... ที่ดินแปลงนี ้ตังอยู
้ ่ตาบลขนงพระ-อ.ปากช่อง เอกสารเป็ นโฉนดพร้ อมโอน อยู่ใกล้ สนามกอล์ฟ
Rancho Chanvee Golf Course, Belmont Village...
ขายราคา 1.5 ล้ านบาท/ ไร่ (ราคาต่อรองได้ )
Detail หน้ าที่ 4 (แหล่ งท่ องเที่ยวน่ าสนใจ | Attractions)
❖ รอข้ อมูลก่อน
Detail หน้ าที่ 5 (ติดต่ อเรา | Contact Us)
www.khaoyailand.com
Tel. : 081-8477692
Email : v.vorapas@gmail.com
Line ID : hanibann
แผนที่รูปภาพ

พิกดั Google map : 14.623464731673483, 101.4796517444176
Box ให้ ลกู ค้ ากรอกเพื่อติดต่อกลับ *รูปแบบฟอร์ มที่ให้ ลกู ค้ ากรอก เหมือนในหน้ าติดต่อเราของเว็บเดิม

