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*ไมมี่โลโก้ ให้ใสเ่ป็นช่ือ Khao Yai Land  
 
เมนูหลักของเว็บไซต์ *ใสช่ื่อเมนภูาษาไทยขึน้ก่อนภาษาองักฤษ 

❖ หน้าท่ี1 = หน้าแรก | Home 

❖ หน้าท่ี2 = เก่ียวกบั เขาใหญ่แลนด์ | About Khao Yai Land 

❖ หน้าท่ี3 = ข้อมลูท่ีดนิทัง้หมด | All Lands (มีระบบหลงัร้าน) 

❖ หน้าท่ี4 = แหลง่ทอ่งเท่ียวนา่สนใจ | Attractions (มีระบบหลงัร้าน) 

❖ หน้าท่ี5 = ตดิตอ่เรา | Contact Us 
*ระบบค้นหาท่ีดนิ (ค้นหาจากหมวดหมู่, ขนาด, ราคา) อิงการค้นหาเหมือนเว็บเดมิ แตอ่อกแบบกล่องค้นหาให้
ดนูา่ใช้งาน กลอ่งค้นหาให้มีทัง้ในหน้าแรกและหน้าข้อมลูท่ีดนิ 
*ท างานแบบ Responsive 

 
Detail หน้าที่ 1 (หน้าแรก | Home) 

❖ แบนเนอร์สไลด์โชว์ 3 แบนเนอร์ 

❖ ข้อความ     
“ อุทยานแห่งชาตเิขาใหญ่ ” 

 

เขาใหญ่ - ต้นก าเนิดของผืนป่าใหญ่อนัอดุมสมบูรณ์ ต้นก าเนิดของต้นน า้ล าธารท่ีส าคญั ศนูย์รวมของป่า
หลากหลายชนิดได้แก่  ป่าดิบแล้ง  ป่าดิบชืน้  ป่าดิบเขา  ป่าเบญจพรรณและทุ่งหญ้า  มีพนัธุ์ไม้ขึน้อยู่มากกว่า 2,000 
ชนิด เป็นแหล่งท่ีอยู่อาศยัของสตัว์ป่านานาชนิด เป็นแหล่งศกึษาดนูกท่ีส าคญั มีอากาศเย็นตลอดทัง้ปีเฉล่ียประมาณ 
23 องศาเซลเซียส  ในฤดรู้อนจงึมีอากาศท่ีเย็นสบาย ฤดฝูนเป็นช่วงท่ีสภาพธรรมชาติบนเขาใหญ่ป่าไม้และทุ่งหญ้าจะ
เขียวขจีสวยงาม 
 

ตรากตร าท างานกนัมาเกือบทัง้ชีวิต ถึงเวลาแล้วหรือยงัท่ีจะมอบรางวลัให้ตวัเราเองและคนท่ีเรารักได้พกัผ่อน
หย่อนกาย ปล่อยใจ มีความสขุอยู่ท่ามกลางธรรมชาติท่ีสมบรูณ์ เงียบสงบ อากาศสดช่ืนเย็นสบาย ณ สถานท่ีๆเป็น
สว่นตวักบัคนรู้ใจ.....    
 

 
 



 

 

 
 

Detail หน้าที่ 2 (เก่ียวกับ เขาใหญ่แลนด์ | About Khao Yai Land) 

❖ รูปบริษัท 

❖ ประวตัิบริษัท 
เรา www.khaoyailand.com  จากประสบการณ์ท่ีย้ายจากกรุงเทพฯ เข้ามาใช้ชีวิตอยู่อาศยัในพืน้ท่ีอ าเภอปาก

ช่อง-เขาใหญ่ เป็นเวลานานมากกว่า 13 ปี ได้เรียนรู้และรู้ซึง้ถึงความต้องการของคนเมืองท่ีชีวิตหมดไปกบัการท างาน 
เพ่ือสร้างหลกัฐานและอนาคตท่ีดีให้กบัตวัเองและครอบครัว มีความฝันจะได้ใช้ชีวิตพักผ่อนอยู่กบัธรรมชาติท่ีสมบรูณ์ 
บรรยากาศสดช่ืนเงียบสงบ.....     
 
เรามีท่ีดินผืนงามท่ีได้คัดสรรและซือ้มาพัฒนาให้ท่านได้ต่อเติมฝันให้เป็นความจริง ไม่ว่าจะเป็นท่ีดินส าหรับปลูก
บ้านพกัผอ่นสว่นตวั, ท่ีดนิท ารีสอร์ทหรือโรงแรมฯ, ท่ีดินเพ่ือพฒันาตอ่ยอดท าโครงการฯ หรือเพ่ือท าก าไร..... ด้วยท าเล
ท่ีดี เดนิทางสะดวก ไมไ่กลจากตวัเมืองและถนนสายหลกั (ถนนมิตรภาพ) ใกล้จดุขึน้-ลงถนนมอเตอร์เวย์... 
 
ท่ีดนิของเราทกุผืนมีความสงูจากระดบัน า้ทะเล 400 เมตร ขึน้ไป เป็นท่ีเนิน วิวทิวทศัน์สวยงามเกินจะบรรยายให้ฟังได้ 
สภาพแวดล้อมท่ีเป็นมิตร สมบูรณ์และปลอดภัย สาธารณูปโภคพร้อมและส าคญัท่ีสุด... เอกสารสิทธ์ิในการซือ้-ขาย
ถกูต้องเป็นโฉนดพร้อมโอนทกุแปลง สามารถตรวจสอบ ณ ส านกังานท่ีดนิฯ ได้ตลอดเวลา...  
 
ไม่มีค าบรรยายใดๆ จะดีไปกว่าได้มาสมัผสัช่ืนชมด้วยสายตาท่านเอง เรายินดีต้อนรับพาท่านชมสถานท่ีจริง ให้ข้อมลู
ตา่งๆ เพ่ือประกอบการพิจารณาก่อนตดัสินใจ 

 
Detail หน้าที่ 3 (ข้อมูลท่ีดนิทัง้หมด | All Lands) 

 มีหมวดหมูห่ลกั (ประเภท) ดงันี ้
- ส าหรับปลกูบ้านพกั - ส าหรับท าสวน | ท าไร่ | ท าฟาร์ม 
- ส าหรับท าโครงการตา่งๆ | บ้านจดัสรร - ส าหรับซือ้เพ่ือขายเก็งก าไร 

 มีหมวดหมูย่่อย (ท าเล) ดงันี ้
- ท่ีดนิบนเขา - ท่ีดนิบนเนินสงูและท่ีราบ 
- ท่ีดนิติดแหลง่น า้ธรรมชาติ 

 ชอ่งส าหรับกรอกข้อมลูท่ีดนิท่ีระบบหลงัร้าน ต้องมีชอ่งให้กรอกดงันี ้
- ช่ือท่ีดนิ - เนือ้ท่ี/ขนาดท่ีดนิ (ไร่-งาน-วา) เป็นข้อความให้กรอกเอง 
- รหสัอ้างอิง - เอกสารสิทธ์ิ 
- ราคา (เป็นข้อความให้กรอกเอง เชน่ 1,500,000 - 2,000,000 บาท/ไร่)  
- รายละเอียดโดยย่อ 



 

 

- รายละเอียดแบบเตม็ - แนบไฟล์ PDF ได้ 
- ใส ่VDO Youtube ได้ 

 รายการท่ีดนิเบือ้งต้นมีดงันี ้
1.  Mount-de-Moray 
รายละเอียดโดยย่อ: แบง่ขายท่ีดินสวยพฒันาพร้อมแล้วบนเนินเขาสงูกว่า 450 เมตร (ระดบัน า้ทะเล) เหลือเพียง 4 

แปลงสดุท้ายเทา่นัน้ 
 

แบง่ขายท่ีดินสวยพฒันาอย่างดีพร้อมแล้วบนท่ีเนินเขาสงูกว่า 450 เมตร (ระดบัน า้ทะเล) เหลือเพียง 4 แปลง 
แปลงละประมาณ 5 ไร่ขึน้ไป ลกัษณะท่ีดินเป็นเนินหลงัเต่าขนาดใหญ่เกือบทุกแปลงพร้อมเนินเขาสูงตัง้อยู่ในท่ีดิน
(แปลงท่ี 6 ขนาด 12 ไร่) ท่ีดนิลดระดบัลงจากด้านหลงัสูเ่บือ้งหน้าได้สวยงามตามธรรมชาติไม่ลาดชนั ต าแหน่งท่ีดินทกุ
แปลงเป็นบริเวณท่ีสงูท่ีสดุในบริเวณโดยรอบ ท่ีดินได้รับการพฒันาอย่างดีพร้อมให้ท่านมาตอ่ยอดเช่น ปลกูบ้านพกัสดุ
หรู, สร้างโรงแรมระดบัห้าดาว-ท ารีสอร์ท, เก็งก าไร หรือแบ่งขาย... บรรยากาศเป็นธรรมชาติวิวสวยเกินบรรยาย
(รับประกนัความสวย) โอบล้อมด้วยกลุ่มเทือกเขาเล็ก-ใหญ่ระยะห่างก าลงัสวยไม่อึดอดั ลมโกรกตลอดปี ชมเมืองปาก
ชอ่งทัง้เมืองเห็นอยูด้่านลา่ง ถนนลาดยางถึงท่ีดนิ พร้อมถนนลาดยางภายในกว้าง 8 เมตร, ไฟฟ้าพร้อม. ท่ีดินล้อมรัว้ให้
แล้ว 
ท่ีดินตัง้อยู่ท่ีต าบลขนงพระ-อ.ปากช่อง เอกสารเป็นโฉนดพร้อมโอน อยู่ใกล้สนามกอล์ฟ Rancho Chanvee Golf 
Course ...  
ขายราคาเร่ิมต้นท่ี 1,500,000 - 2,000,000.- บาท/ ไร่ (ตอ่รองราคาได้) 
 
2. “บ้านไร่กุหลาบแดง”  
รายละเอียดโดยย่อ: ความสขุสดช่ืนร่มร่ืนกบัธรรมชาตท่ีิคณุครอบครองได้บนท่ีดนิขนาด 6 ไร่ 
 

บ้านไร่กุหลาบแดง ขนาดท่ีดินรวมประมาณ 6 ไร่ รูปทรงส่ีเหล่ียมผืนผ้าหน้ากว้างกว่า 120 เมตร ติดถนน 2 
ด้าน, ด้านหน้าหนัทิศตะวนัออก ท่ีดินถกูโอบล้อมรอบด้วยวิวเทือกเขาทกุทิศทาง 360 องศาระยะก าลงัสวยไม่มีมมุอบั 
ความสวยงดงามเรากล้ารับประกนัให้ท่านได้... นอกจากนัน้ท่ีดินผืนนีย้งัเป็นท่ีดินแปลงท่ีตัง้อยู่ในต าแหน่งท่ีดีและสูง
ท่ีสดุของบริเวณนีท้ัง้หมดและอยู่ในต าแหน่งท่ีดีเย่ียมตรงตามหลกัฮวงจุ้ยและยงัเป็นท่ีดินมือแรกโดยไม่มีประวตัิความ
เป็นมาดัง่เดมิให้ทา่นต้องกงัวล.  
 

ท่ีดนิได้รับการพฒันาอยา่งดีสมบรูณ์ในทกุๆด้านรวมถึงความปลอดภยัส าหรับอยู่อาศยั จึงพร่ังพร้อมไปด้วย ต้นไม้ไทย
โบราณหายากขนาดสงูใหญ่ถึงใหญ่มากกวา่ (อายเุฉล่ีย 5 - 100 ปีขึน้ไป) มีทัง้ไม้ใบ ไม้ดอกหอมหลากสีสรร-กลิ่นหอม 
ไม้พุ่ม ไม้ดอกและผลไม้หลากชนิดส าหรับบริโภคภายในและขายเพ่ือมีรายได้มาใช้จ่ายค่าพนักงานและอ่ืนๆในไร่ , 
สนามหญ้านวลน้อยเขียวขจีดสูะอาดสบายตา, แปลงพืชผกัสวนครัวและไร่มะนาวแป้นพิจิตร เรามีระบบการจดัการน า้
เพ่ือให้รองรับการดแูลต้นไม้ทัง้หมดด้วยระบบการรดน า้แบบ Automatic Pressurized Sprinkle System ทกุต้น ซึ่งง่าย
ตอ่การดแูลด้วยคนงานเพียง 1 คน พร้อมแหลง่ควบคมุการจา่ยน า้ท่ีได้มาตราฐานปลอดภยัและประหยดัเวลาในการรด



 

 

น า้ด้วยระเวลาอนัสัน้ ในส่วนของบอ่น า้พุ, น า้ล้นเพ่ือความสวยงามนัน้ได้ถกูออกแบบและติดตัง้อปุกรณ์ด้วยระบบอนั
ทันสมัยพร้อมและง่ายต่อการดูแลใช้งาน ซึ่งสามารถควบคุมด้วยตัวเคร่ืองจักรเองหรือจะเปล่ียนมาควบคุมแบบ 
Manual ได้ตามต้องการ. ในสว่นของระบบและปริมาณน า้เพ่ือใช้ในครัวเรือนนัน้ เรามีถงัเก็บน า้ซีเมนต์ขนาดใหญ่ 2 ชดุ
สามารถเก็บกกัน า้ไว้ให้มีใช้ได้ถึง 50,000 ลิตรหรือสามารถส ารองน า้ไว้ใช้ได้เพียงพอไม่น้อยกว่า 3 เดือนและแท๊งแชม
เปญขนาดเล็กอีก 1 ชดุ พร้อมบอ่น า้บาดาล 3 บอ่เพืยงพอส าหรับจ่ายน า้เข้าถงัเก็บน า้ได้ตลอดเวลาพร้อมเคร่ืองกรอง
น า้ 2 ชดุและบริการดแูลตรวจเช็คท าความสะอาดจากบริษัทฯโดยตรงทกุๆ 45 วนั ในส่วนของระะบบไฟฟ้าภายใน ได้
ติดตัง้หม้อแปลงไฟฟ้าส่วนตวัแบบ 3 เฟส 4 สาย ขนาด 50 Kve ซึ่งสามารถจ่ายไฟฟ้าให้เพียงพอตอ่การใช้งานของ
เคร่ืองใช้ไฟฟ้าทัง้หมดพร้อมกนัได้ปลอดภยั ระบบความปลอดภัยภายในมีการติดตัง้กล้องวงจรปิดพร้อมหน่วยบนัทึก
ข้อมูลทุกจุดส าคญัของอาคารติดตามครอบคลุมทั่วทุกพืน้ท่ีในไร่พร้อมสัญญาณร้องเตือนเม่ือมีผู้บุกรุกและหน่วย
บนัทึกข้อมูล นอกจากนีย้ังติดตัง้ระบบสัญญาณเตือนภัย Risco แบบตรวจจับผู้บุกรุกในทุกๆห้องและบานประตู
หน้าตา่งของบ้านทัง้หมด 
 

สิ่งก่อสร้าง (ตวัอาคารทัง้หมด 8 หลงั)  
1. บ้านพร้อมอยู่อาศยั 4 หลงั... ในแตล่ะหลงัจะติดตัง้เคร่ืองท าความเย็น Mitsubishi และ Daikin Air Condition 
พร้อมเคร่ืองท าน า้อุน่, โทรทศัน์ - ดาวเทียม, ระบบกนัขโมยและกล้องวงจรปิด 16 จดุ, ประต-ูหน้าตา่งนิรภยั, สญัญาณ 
Internet WIFI ครอบคลมุเตม็พืน้ท่ีใช้งาน 

2. สระวา่ยน า้ขนาด 4 x 10 เมตร ลกึ 1.2 - 1.5 เมตร ระบบเกลือ-overflow พร้อมสระจากชุช่ีขนาด 5 หวั 
3. เรือนรับรองขนาดใหญ่พร้อมห้องอาหาร - ห้องครัว 1 หลงัและห้องน า้-อาบน า้ในส่วน  รับรอง 2 ห้องพร้อม
เฟอร์นิเจอร์ครบ ตัง้อยูแ่ยกสว่นออกจากสว่นพกัผอ่นเพ่ือหลีกเล่ียงไมร่บกวนตอ่กนั 

4. เรือนสนกุเกอร์ขนาด 56 ตารางเมตร 1 หลงัพร้อมอปุกรณ์โต๊ะสนกุมาตราฐานพร้อมส าหรับการพกัผ่อนส่วนตวัหรือ
รับรองแขกผู้มาเยือน 

5. เรือนกระจกขนาดใหญ่ 1 หลงั ใช้เป็นท่ีจอดเก็บรถยนต์(จอดรถยนต์ได้ 2 คนั) และอ่ืนๆ หรือจะปรับเปล่ียนเป็นห้อง
สนัทนาการเช่น ห้องPool - Snooker หรือ Fitness ได้เลยพร้อมชานจอดรถส าหรับแขกผู้มาเยือนหรือส่วนล้างรถ-ซ่อม
บ ารุง 
6. เรือนเก็บของและซกัรีด 1 หลงั(สามารถปรับเปล่ียนเป็นบ้านได้ 1 หลงั) 
7. อาคารพกัผอ่นส าหรับคนงานและจอดรถของพนกังาน.  
 

ขายราคาเหมารวมทัง้หมด 40 ล้านบาทถ้วน (ตอ่รองราคาได้)  
เอกสารเป็นโฉนดพร้อมโอน 4 ไร่, ท่ีครอบครองดัง่เดมิตดิโฉนดประมาณ 2 ไร่ ท่ีดินตัง้อยู่ท่ีต าบลขนงพระ อยู่ใกล้สนาม
กอล์ฟ Rancho Chanvee Golf Course, Belmont Village... 
 

ดวีูดโิอสถานท่ีจริงได้ท่ี https://youtu.be/LKbF1wInT0Y 
 
3. “สวนสวรรค์” 
รายละเอียดโดยย่อ: สวรรค์บนดนิท่ีคณุครอบครองได้... 

https://youtu.be/LKbF1wInT0Y


 

 

 
ท่ีดินผืนงามบนเนินเขาสูงพร้อมบ้านเรือนไทยหมู่ขนาดใหญ่หรูหรา-สง่างามบนท่ีดินขนาด 32 ไร่ 3 งาน 82 

ตารางวา ด้วยการเดินทางจากกรุงเทพฯถึงท่ีดินเพียง 180 กิโลเมตร ท่านจะได้พบกบัความสวยงามท่ีเกินค าบรรยาย
ใดๆ ได้สดูอากาศท่ีบริสทุธ์ิสดช่ืนเตม็ลมหายใจทกุๆวินาทีของชีวิต เป็นสถานท่ีๆสงบ-บริสทุธ์ิและสดช่ืนไปกบัธรรมชาติ
ท่ียงัคงความสมบรูณ์ สมัผสัได้กบัอากาศท่ีเบาบริสทุธ์ิ, สถานท่ีๆท่านสามารถปลดปล่อยช่วงเวลาท่ีเหลือของชีวิตได้
อยา่งอิสระและแนบชิดไปกบัธรรมชาตด้ิวยบ้านทรงไทยท่ีสอดคล้องกลมกลืนกบัธรรมชาติได้ลงตวัอย่างท่ีสดุ พร้อมวิว
ทิวทศัน์ท่ีสมบรูณ์เหมือนฝันของกลุ่มเทือกเขาใหญ่และตวัเมืองปากช่องทอดตวัยาวสดุสายตา ชมทะเลหมอกสวยดจุ
ปยุเมฆยามเม่ือลมหนาวมาเยือน ท่ีดนิได้รับการพฒันาอยา่งดีเย่ียมในทกุๆด้านเชน่ ระบบน า้ม้าตราฐานปริมาณมาก
เพียงพอส าหรับใช้ในครัวเรือน ระบบน า้เพียงพอส าหรับดแูลพืชผล-สนามหญ้าและต้นไม้ทกุต้นในไร่พร้อมสระน า้ขนาด
ใหญ่เกือบ 2 ไร่ ระบบไฟฟ้าแบบ 3 เฟสพร้อมหม้อแปลงส่วนตวัขนาดใหญ่ 100 Kve., ถนนราดยางกว้าง 4 เมตรพร้อม
รางระบายน า้รอบไร่ทัง้หมดยาวกว่า 1 กิโลเมตรพร้อมไฟส่องสว่างตลอดเส้นทาง, บ้านคนงาน-ห้องเก็บของและท่ีจอด
รถ, อปุกรณ์-เคร่ืองมือในการท าสวน-ท าไร่ครบเช่นรถบรรทกุ-รถไถ-เคร่ืองตดัหญ้า, ด้วยความสวยงามหลากสีสรรของ
เหล่าพรรณไม้กว่า 100 ต้นทัง้ต้นไม้ไทยโบราณขนาดใหญ่, ไม้ดอก, ไม้พุ่ม ช่วยเติมเต็มบรรยากาศของธรรมชาติท่ี
สมบูรณ์อยู่แล้วให้สวยงามหอมกรุ่นตลอดเวลา บนเนือ้ท่ีกว่า 2 ไร่ของสวนหย่อมบริเวณด้านหน้าเรือนไทยได้รับการ
ปรับ-แตง่ภูมิทศัน์ให้สวยงามตลอดเวลาด้วยวสัดธุรรมชาติและพรรณไม้หอมไทยโบราณบนผืนหญ้าเขียวขจีสร้างสรร
บรรยากาศให้ร่มร่ืนนุ่มนวลชวนผ่อนคลาย เรือนไทยหมู่ขนาดใหญ่ถูกออกแบบให้สวยโดดเด่นเป็นเอกลกัษณ์พิเศษ
เฉพาะซึง่ไมมี่ท่ีใดเหมือน ตวัเรือนสร้างด้วยวสัดชุัน้ดีเชน่ไมส่กัและไม้แดงและอิฐมอญชนิดพิเศษท่ีเราสัง่ผลิตขึน้มาเพ่ือ
ใช้ส่วนตวัโดยเฉพาะฯ โครงสร้างรากฐานแข็งแกร่งด้วยคอนกรีตเสริมเหล็กขนาดใหญ่คณุภาพเกินมาตราฐานท่ีวิศวะ
กรผู้ออกแบบก าหนด 

- เรือนประธานตัง้สงูเดน่งดงามบนยอดเนินสงูด้วยเนือ้ท่ีใช้สอยกว้างกว่า 250 ตารางเมตรพร้อมระเบียงไม้กว้าง 200 
ตารางเมตรเปิดโลง่เห็นวิวทิวทศัน์รอบตวัพร้อมต้นไม้ขนาดใหญ่ ท่ีแผก่ิ่งก้านให้ร่มเงาได้ตลอดวนั.  
- เรือนรับรอง 2 หลงัตัง้ลดระดบัต า้่รองลงมาจากเรือนประธานมีเนือ้ท่ีใช้สอยกว้างกว่า 72 ตารางเมตรเช่ือมตอ่กนั
ด้วยเรือนบนัไดไม้เล่นระดบัสวยงาม, พร้อมด้วยทางเดินใต้หลังคาเช่ือมต่อรอบบริเวณกลุ่มบ้านเรือนไทยช่วยให้
สามารถเดนิถึงกนัได้ทกุเวลาแม้ยามสายฝนโปรยปราย ภายในเรือนไทยได้รับการออกแบบโดยเน้นความสะดวกสบาย
และต้องการให้อากาศระบายถ่ายเทได้ดีจึงถูกออกแบบให้ทุกห้องโปร่งสูง 6 เมตรโดยแบ่งออกเป็น 4 ห้องนอน, 6 
ห้องน า้, 1 ห้องโถงใหญ่, 1 ห้องอาหาร, 2 ห้องครัว, 1 ห้องพกัผ่อนและบนัเทิง, พร้อมห้องซกัล้าง, ห้องแม่บ้านและห้อง
เก็บของพร้อมด้วยเรือนจอดรถยนต์ทรงไทยขนาดใหญ่ ภายในเรือนไทยทกุๆหลงัได้รับการตกแตง่ด้วยความปราณีตมี
ระดบัไม่ว่าจะเป็นของใช้แบบไทยแท้ท่ีดหูรูหรามีรสนิยม, ชดุเฟอร์นิเจอร์ไม้สกัแกะลวดลายด้วยฝีมือปราณีตหลายชดุ
สัง่ผลิตโดยตรงจากบริษัท Agal Furniture Company, รูปภาพฝาผนงัและโคมไฟสวยหรู (Moroccan Chandeliers, 
Cut glass Chandeliers) ท่ีได้เก็บสะสมจากตา่งประเทศฯ, และของประดบัตกแตง่หายากอีกมากมายหลายรายการ 
ด้านความสะดวกสบายนัน้เพียบพร้อมไปด้วย..เคร่ืองท าความเย็นอย่างดีทกุห้อง, ตู้ เย็น-ตู้แช่, เคร่ืองครัวพร้อมทัง้ครัว
ไทย-ฝร่ัง, ระบบ Internet Wifi ครอบคลมุเตม็พืน้ท่ี, โทรศพัท์-โทรสาร, สญัาณกนัขโมย Risco ตรวจจบัรอบบริเวณบ้าน



 

 

และอ่ืนๆอีกมากมาย ท่ีดินผืนนีมี้ศกัยภาพมากเกินพอท่ีท่านสามารถพฒันาต่อยอดให้เป็นรีสอร์ทหรือโรงแรมสุดหรู
ระดบั 5 ดาวหรือจดัท าโครงการฯ ตา่งๆ ได้ 

ไม่มีค าบรรยายใดๆท่ีสามารถส่ือให้เห็นถึงความงดงามของสถานท่ี-ธรรมชาติและสิ่งปลูกสร้างได้ดีเท่ากับการได้มา
เยือนและช่ืนชมด้วยสายตาของตวัทา่นเอง ทัง้หมดท่ีกลา่วมานี ้
ขายราคาเหมารวม 130 ล้านบาทถ้วน (ตอ่รองราคาได้)  
ท่ีดินตัง้อยู่ท่ีต าบลขนงพระ-อ าเภอปากช่อง เอกสารเป็นโฉนดพร้อมโอน อยู่ใกล้สนามกอล์ฟ Rancho Chanvee Golf 
Course, Belmont Village...    
 

ดวีูดีโอสถานท่ีจริงได้ท่ี http://youtu.be/9FgHYElyM3E 
 
4.  ที่ดนิเปล่าผืนสวยพัฒนาแล้วพร้อมรองรับการลงทุน  
รายละเอียดโดยย่อ: บนเนินสูงกว่า 450 เมตร (ระดับน า้ทะเล) ขนาดประมาณ 29 ไร่ 
 

ลกัษณะท่ีดินเป็นเนินหลังเต่าขนาดใหญ่เกือบทัง้แปลงพร้อมเนินเขาสูงตัง้อยู่ในท่ีดิน  ท่ีดินลดระดบัลงจาก
ด้านหลงัสูเ่บือ้งหน้าได้สวยงามตามธรรมชาตไิมล่าดชนั ท่ีดนิแปลงนีเ้ป็นแปลงท่ีสงูท่ีสดุในบริเวณท่ีดินโดยรวมทัง้หมด 
ท่ีดนิได้รับการพฒันาแล้วพร้อมให้ทา่นมาพฒันาต่อยอดเช่น ปลกูบ้านพกัสดุหรู, สร้างโรงแรมระดบัห้าดาว-ท ารีสอร์ท, 
ท าโครงการฯ หรือเก็งก าไร... บรรยากาศเป็นธรรมชาติวิวสวยเกินบรรยาย(รับประกนัความสวย) โอบล้อมด้วยกลุ่ม
เทือกเขาเล็ก-ใหญ่ระยะห่างก าลงัสวยไม่อึดอดัและไม่อบั ชมเมืองปากช่องทัง้เมืองเห็นอยู่ด้านล่าง ถนนลาดยางกว้าง 
6 เมตรโดยตลอดเส้นทางถึงท่ีดินพร้อมถนนลาดยางภายในกว้าง 8 เมตร ท่ีดินล้อมรัว้ให้แล้วพร้อมประตเูหล็กขนาด
ใหญ่-ไฟฟ้าพร้อม... ท่ีดินแปลงนีต้ัง้อยู่ต าบลขนงพระ-อ.ปากช่อง เอกสารเป็นโฉนดพร้อมโอน อยู่ใกล้สนามกอล์ฟ 
Rancho Chanvee Golf Course, Belmont Village...  
ขายราคา 1.5 ล้านบาท/ ไร่ (ราคาตอ่รองได้) 
    

Detail หน้าที่ 4 (แหล่งท่องเที่ยวน่าสนใจ | Attractions) 

❖ รอข้อมลูก่อน 
 

Detail หน้าที่ 5 (ตดิต่อเรา | Contact Us) 
www.khaoyailand.com 

Tel. : 081-8477692 
Email : v.vorapas@gmail.com 
Line ID : hanibann 
แผนท่ีรูปภาพ 

http://youtu.be/9FgHYElyM3E


 

 

พิกดั Google map : 14.623464731673483, 101.4796517444176 

Box ให้ลกูค้ากรอกเพื่อติดตอ่กลบั *รูปแบบฟอร์มท่ีให้ลกูค้ากรอก เหมือนในหน้าตดิตอ่เราของเว็บเดมิ 


