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โครงการ Indigo Beach Residence
หาดแหลมแม่พิมพ์

ขายที่ดินทำาเลทอง

ที่ดินพร้อมสำาหรับการปลูกสร้าง มีถนน น้ำา ไฟฟ้า ดูแลความ
ปลอดภัยพร้อมสาธารณูปโภคครบครัน
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BEST
LOCATION

Mae Phim Property มีความภูมิใจนำาเสนอขายที่ดินสำาหรับปลูกสร้างหมููบ้าน
หรือวิลลูา บนที่ดินทำาเลทองของหาดแหลมแมูพิมพ์
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โอกาสในการลงทุน

มาสร้างบ้านในฝันของคุณ หรือร่วมลงทุนในที่ดินกับเรา

ภาพถูายในพื้นที่ที่อยููอาศัยสถานที่จริง
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ที่ดินตัง้อยููหูางจากหน้าหาด

280 เมตร

• ที่ดินตัง้อยููที่หาดแหลมแมูพิมพ์ ซึ่งจัดเป็นจุด
หมายทูองเที่ยงแหูงใหมูที่กำาลังเติบโตอยูางตูอ
เน่ือง

• ใช้เวลาเดินทางจากกรุงเทพฯเพียง 2 ชัว่โมง
ครึ่ง และจากทูาอากาศยานสุวรรณภูมิเพียง
ไมูถึง 2 ชัว่โมง และยังเป็นหน่ึงในจังหวัด
ในโครงการระเบียงเศรษฐกิจภาคตะวันออก 
(EEC) ซึ่งจะสูงผลให้จังหวัดระยองมีโครงการ
พื้นฐานทางเศรษฐกิจที่สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

• สิ่งปลูกสร้างบนที่ดินน้ี สามารถตอบสนอง
ความต้องการลูกค้าทัง้ชาวไทยและชาวตูาง
ชาติ

• คุ้มคูาการลงทุนเป็นอยูางมาก เราเสนอขาย
ที่ดินในราคาที่นูาสนใจเป็นอยูางมากเน่ืองจาก
อยููในภาวะเศรษฐกิจชะลอตัว

• Location น้ีเป็นพื้นที่ที่กำาลังเติบโต สูงผลให้
ปริมาณที่ดินที่ยังวูางอยููลดน้อยลงเรื่อยๆ

• คอนเซปของเราคือการเปิดโอกาสให้คุณได้
ลงทุนเป็นเจ้าของที่ดิน เพื่อการปลูกสร้างบ้าน
เพื่อการอยููอาศัย บนทำาเลที่ยอดเยี่ยม ราย
ล้อมด้วยสิ่งปลูกสร้างแบบวิลลูา
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การลงทุนในโครงการ Indigo Project
ที่ดินที่เพียบพร้อมไปด้วยสาธารณูปโภคและการเตรียมการที่ครบครัน ให้คุณสามารถเลือกลงทุนในที่ดินของ
เราเพื่อประโยชน์ในการขายตูอ เพื่อปลูกสร้างบ้านพักอาศัยในรูปแบบมาตรฐานโดยผู้รับเหมาที่เราแนะนำาให้ 
หรือเพื่อปลูกบ้านในอนาคตโดยผู้รับเหมาของคุณเอง ก็สามารถเป็นไปได้โดยไมูสิน้สุด ที่ตัง้ของหมููบ้านแบบ
วิลลูาเพื่อการอยููอาศัยแหูงน้ี เป็นสวรรค์ซึ่งกำาลังขยายตัวอยูางรวดเร็วในพื้นที่หาดแมูพิมพ์ จังหวัดระยอง
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Mae Phim Property มีความภูมิใจ
นำาเสนอขายที่ดินสำาหรับปลูกสร้าง
หมู่บ้านหรือวิลล่า บนที่ดินทำาเลทอง
ของหาดแหลมแม่พิมพ์ ที่ดินนี้ตั้งอยู่
ในย่านที่อยู่อาศัย เหมาะสมอย่างยิ่ง
สำาหรับสร้างบ้านพักหรือวิลล่าส่วน
ตัว

เราขอต้อนรับคุณเป็นสูวนหน่ึงของโครงการลงทุน
ในที่ดินของเรา เอกสารชุดน้ีนำาเสนอข้อมูลที่สำาคัญ
เกี่ยวกับการลงทุนในที่ดินในประเทศไทย เรามี
ความเชี่ยวชาญในการจัดการการลงทุนที่ดินในเป็น
เรื่องงูายสำาหรับคุณ

เราได้เลือกพื้นที่ทำาเลทองแหูงน้ีมาเพื่อการพัฒนา 
และได้จัดสรรออกเป็นแปลงในขนาดที่เหมาะสม
สำาหรับสิ่งปลูกสร้าง ตอนน้ีเราพร้อมแล้วที่จะนำา
เสนอที่ดินแปลงเหลูาน้ีให้กับบุคคลทัว่ไป

ที่ดินของเราพร้อมสำาหรับการปลูกสร้าง เรามีแบบ
บ้านมาตรฐานให้คุณได้เลือก นอกจากนัน้คุณยัง
สามารถออกแบบเองโดยสถาปนิก และสร้างบ้าน
ในฝันของคุณ

เรายังได้นำาเสนอโอกาสสำาหรับ
การลงทุนเฉพาะที่ดินอีกด้วย 
เพื่อการขายต่อในอนาคตอันนำา
มาซึ่งกำาไรให้กับคุณ



แหลูงที่อยููอาศัยแหูงใหมูของแหลมแมูพิมพ์ ที่น่ี
เป็นจุดมูุงหมายแนวทรอปิคอลที่เหมาะอยูางยิ่ง
สำาหรับครอบครัว คุณจะได้พักผูอนอยูางมีความสุข
หาดแหลมแมูพิมพ์ ยูานที่อยููอาศัย และแหลูง
ธรรมชาติ ทัง้หมดอยููหูางกันเพียงไมูกี่นาทีเทูานัน้

ไมูวูาคุณจะเป็นผู้อยููอาศัย ผู้มาทูองเที่ยว หรือ
กำาลังมองหาที่อยููอาศัยถาวร คุณจะพบทุกสิ่งที่เอื้อ
ตูอการใช้ชีวิตอยูางไร้กังวลได้ที่น่ี ร้านค้า บริการ
และร้านอาหาร ล้วนตัง้อยููในบริเวณใกล้เคียง
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หาดแหลมแม่พิมพ

หาดแหลมแมูพิมพ์รอต้อนรับทุกทูาน แล้วพบกัน!

ในบริเวณใกล้เคียง เป็นที่ตัง้ของโครงการ 
Blue Mango Residence และ Seabreeze 
Residence ซึ่งเป็นโครงการบ้านเดี่ยวทัง้ใน
แบบดัง้เดิมและรูวมสมัยจำานวน 200 หลัง ล้วน
ตัง้อยููบนหาดแหลมแมูพิมพ์ นอกจากนัน้ยังมี 
GrandBlue Resort & Beachclub และโครงการ
คอนโดมิเนียมอีกหลายแหูงรวมถึงยูานการค้า
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โครงการลงทุนในที่ดินใน
ประเทศไทยของเรา เปิดโอกาสให้ผู้
ลงทุนได้ลงทุนในราคาต่ำาที่สุดพร้อม
ทั้งได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนที่
สูงที่สุด
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แผนที่ รายละเอียด และข้อมูลจำาเพาะของที่ดิน
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โครงการบ้านในประเทศไทยที่มีกฏระเบียบในลักษณะชุมชน โดยมีการควบคุมมาตรฐานและกฏระเบียบของ
โครงสร้าง ความกว้างของถนน การระบายน้ำา ระบบน้ำาและไฟฟ้า และอื่นๆ รวมเรียกวูา “หมููบ้าน”  และ
แปลงที่ดินวิลลูาที่ตัง้อยููในหมููบ้านลักษณะน้ี ได้รับสิทธิในการเชื่อมตูอระบบน้ำาและไฟฟ้า
ระบบระบายน้ำา และถนนเข้าสููหมููบ้านจากสาธารณูปโภคสูวนกลาง

ในชุมชนหมููบ้านซึ่งมีใบอนุญาตหมููบ้าน แปลงที่ดินวิลลูาทัง้หมดจะมีโฉนดที่ดินโดยเฉพาะของแปลงนัน้ๆ
สัญญาในการใช้ไฟฟ้าจะขึ้นตรงกับการไฟฟ้าสูวนภูมิภาค และสัญญาการใช้น้ำาขึ้นตรงกับการประปาสูวน
ภูมิภาค

ที่ดินทัง้หมดอยููในระหวูางการดำาเนินการพัฒนา และคูาใช้จูายสำาหรับโครงสร้างพื้นฐานในโครงการชุมชน
วิลลูาได้รับการประกันด้วยแบงค์การันตี ซึ่งถูกควบคุมด้วยกฏหมายของประเทศไทย
มีความเป็นไปได้อยูางมากที่คุณจะลงทุนอยูางดีเยี่ยมในที่ดินในประเทศไทย Mae Phim Property
มีความเชี่ยวชาญในการชูวยให้คุณเลือกลงทุนอยูางถูกต้องเพื่อสร้างผลกำาไรผูานการลงทุนอสังหาริมทรัพย์ที่
ปลอดภัยและมีประสิทธิภาพโดยใช้ที่ดินเป็นเครื่
องมือในการลงทุน
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แผนที่โครงการ / ทางเข้าโครงการ

ที่ตัง้โครงการ: หาดแมูพิมพ์ อำาเภอแกลง จังหวัดระยอง / 12.653962, 101.612249
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เอกสารน้ีถูกจัดเตรียมเพื่อการให้ข้อมูลเทูานัน้ มิใชูเพื่อเป็นสูวนหน่ึงของสัญญาใดๆ  ข้อมูล
จำาเพาะตูางๆ ภาพประกอบ ภาพ perspectives และภาพแปลน ถูกจัดทำาขึ้นเพื่อการอ้างอิง
เทูานัน้และมิใชูเพื่อเป็นตัวแทนหรือเพื่อการรับประกันใดๆ แปลนและข้อมูลจำาเพาะตูางๆอาจ
ถูกแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้โดยมิต้องแจ้งลูวงหน้า

• ที่ดินถมแล้ว พร้อมการเตรียมและปรับหน้าดิน
• ถนนเข้าสููโครงการ และถนนภายในโครงการ
• กัน้รัว้รอบโครงการ
• ทางเข้า ประตูทางเข้า และป้อมยาม
• ระบบระบายน้ำาสำาหรับพื้นที่ทัง้หมด และพื้นที่สูวนกลาง
• ระบบระบายนำา้สำาหรับที่ดินแตูละแปลง
• ระบบน้ำาและสุขาภิบาล
• ระบบไฟฟ้าและหม้อแปลงไฟฟ้า
• ระบบจูายกระแสไฟฟ้า
• ระบบไฟถนน และไฟถนน
• เชื่อมตูอมิเตอร์น้ำา
• เชื่อมตูอมิเตอร์ไฟฟ้า
• ที่ทิง้ขยะมูลฝอย
• พื้นที่สีเขียวสำาหรับพักผูอนขนาดใหญู
• สระวูายน้ำา

ที่ดินมาพร้อมกับโครงการพื้นฐานครบถ้วน
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อย่างแบบบ้านสำาหรับก่อสร้าง
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อินดิโก้ โมเดิล
• ขนาดเริ่มต้น 124 ตารางเมตร ถึง 140 ตารางเมตร 
• มีให้เลือก ขนาด 2 ห้องนอนและ 3 ห้องนอน

ราคาเริ่มต้น: 2,298,0000 Baht

หมายเหตุ:
ราคางานกูอสร้างไมูรวมสระวูายน้ำา ห้องครัว เครื่องปรับอากาศ 
เฟอร์นิเจอร์ สวน/ทางเดิน/งานถนน และ/หรืองานพิเศษอื่นๆ  
ซึ่งจะมีคูาใช้จูายเพิ่มเติม
ต้องการออกแบบวิลลูาในฝันของคุณเองใชูไหม ถ้านัน่คือสิ่ง
ที่คุณต้องการ  เราก็สามารถแนะนำาผู้รับเหมาที่นูาเชื่อถือให้
กับคุณได้  ซึ่งจะสามารถชูวยคุณในการออกแบบบ้าน ขอใบ
อนุญาตกูอสร้าง และกูอสร้างบ้านให้กับคุณ เพื่อให้คุณสบายใจ
ได้ตลอด
กระบวนการ รวมถึงการออกแบบเพิ่มเติมทางสถาปัตยกรรม
ตูางๆ ตามคำาที่คุณต้องการ - ราคาที่ดินแสดงในรายการราคา
แยกตูางหาก
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โครงการก่อนหน้า

Escape Condominium, หาดแมูพิมพ์, โดย Mae Phim Property/SilverseaHouse Co. Ltd.

Mae Phim Property / SilverseaHouse Co. Ltd.
คือหน่ึงในบริษทัพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ชัน้นำาใน
ประเทศไทยซึ่งเชี่ยวชาญด้านการพัฒนาที่อยููอาศัย
เพื่อการพักผูอนวันหยุดหรือเพื่อการลงทุน
บริษทัฯได้จัดสร้างมาแล้วหลากหลายโครงการทัง้ใน
พื้นที่หาดแหลมแมูพิมพ์ เกาะช้าง และชลบุรี

ตัง้แตูชูวงเริ่มต้นของยุค 2000 บริษทัฯของเราได้
มูุงหน้าพัฒนาโครงการบริเวณหาดแหลมแมูพิมพ์
เน่ืองด้วยตำาแหนูงยอดเยี่ยม ชายหาดที่สวยงาม
ธรรมชาติและบรรยากาศเป็นกันเอง โครงการสิ่ง
ปลูกสร้าง ณ ที่แหูงน้ีประกอบไปด้วยคอนโดมิเนียม
และบ้านพักอาศัย (บ้านรวมกวูา 400
หลังในระดับราคา 5-25 ล้านบาท และ
คอนโดมิเนียมรวมกวูา 10 โครงการ)

โดยโครงการที่สร้างเสร็จลูาสุด และประสบ
ความสำาเร็จเป็นอยูางยิ่ง คือ โครงการ เอสเคพ 
คอนโดมิเนียม (2019) และ โครงการมันตรา 
คอนโดมิเนียม (2020) 
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เกี่ยวกับผู้พัฒนาโครงการ

มันตรา คอนโดมิเนียม แมูพิมพ์ 

สำานักงานขายของเราเปิดให้บริการ
ข้อมูลข่าวสาร เกี่ยวกับโครงการ และ 
ท่านสามารถเข้าเยี่ยมชมโครงการต่าง
ของเรา ณ หาดแม่พิมพ์ ได้ทุกวัน
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ข้อมูลติดต่อ / GrandBlue Resort
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SilverseaHouse Co. Ltd. / Mae Phim Property, ผู้เป็นเจ้าของ GrandBlue Resort 

สำานักงานขายโครงการ อยููติดถนนเลียบหาดแมู
พิมพ์ ถัดจากโรงแรมแกรนด์บลู รีสอร์ท

สำานักงานขาย - หาดแม่พิมพ์
172 ถนนเลียบหาดแหลมแมูพิมพ์ ตำาบลกรูำา อำาเภอ
แกลง จังหวัดระยอง 21190 ประเทศไทย

ข้อมูลติดต่อ

เวลาเปิดทำาการ:
วันจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00น. - 17.00น.
วันเสาร์-อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ ์เวลา 
10.00น. - 16.00น.เวลา

โทร (ในประเทศ):
038 - 638830 / 081- 7613233

โทร (ต่างประเทศ):
+66 (0)38 - 638830 / +66 (0)81- 7613233

อีเมล์:
sales@maephimproperty.com


