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มันตรา บีช คอนโดมิเนียม

สัมผัสความหรูหราแนบชิดหาดทรายได้ที่ มันตรา บีช คอนโดมิเนี่ยม เพลิด

เพลินกับวันหยุดพักผ่อนที ่แสนนำสมัยของคุณในราคาคุณที ่เอื ้อมถึง 

หาดแม่พิมพ์เป็นดั่ง "ไข่มุก" บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย เพียงแค่ 

2 ชั่วโมงจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ มันตรา บีช คอนโดมิเนี่ยม คือ

ความวิจิตอลังการ รีสอร์ทที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะอันงดงาม เด่น

ตระหง่านอยู่เหนือสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และสถานที่หย่อนใจอันใกล้ชิดกับ

น้ำสีมรกต หาดทรายสีขาวบริสุทธิ์  และอาทิตย์อัสดงอันเจิดจ้า ตั้งอยู่ใน

สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและเป็นธรรมชาติ จัดให้มีการพัฒนาทุกสิ่งที่คุณ

ต้องการสำหรับการพักร้อนท่ียอดเย่ียม ในบริเวณน้ีท่านจะได้พบกับส่ิงอำนวย

ความสะดวกมากมายรวมทั้งพูลบาร์ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมสระว่ายน้ำกลาง

แจ้ง, ศูนย์ออกกำลังกายริมสระว่ายน้ำและพื้นที่บาร์บีคิวสำหรับงานเลี้ยง

ส่วนตัว เข้าถึงพื้นที่หาดแม่พิมพ์ และแกรนด์บลูรีสอร์ท ได้อย่างยอดเยี่ยม 

เพียบพร้อมกับร้านอาหาร, ร้านค้า, ร้านบริการ, ซูเปอร์มาร์เก็ต, เบเกอรี่และ

อื่น ๆ

Mantra Beach Condominium

The Luxury of being close to the beach, at Mantra Beach 
Condominium you can enjoy affordable and modern holiday 
living.

Mantra Beach Condominium is a magnificent, artistically inspired 
Resort rising majestically above a vast swimming pool and relax 
areas.Situated in a natural and tranquil setting, the development 
provides all you need for a great holiday stay.

Seaside living
at Mantra Beach Condominium 

The Property, maximized in value and living pleasure, offers a 
new experience of seaside living through its modern beach 
design and re-fined facilities.

ใชชีวิตใกลชิดทะลที่ มันตรา บีช คอนโดมิเนียม

อสังหาริมทรัพย์ที่สร้างความประทับใจสูงสุดให้กับชีวิตริมชายหาดพร้อมมอบ

ประสบการณ์ใหม่ๆในการใช้ชีวิตติดทะเลผ่านการออกแบบและสิ่งอำนวย

ความสะดวกที่ทันสมัยริมชายหาด นี่เป็นโอกาสอันน่าอัศจรรย์ในการเป็นเจ้า

ของบ้านพักตากอากาศของตัวเอง ที่ซึ่งคุณสามารถค้นพบความหมายที่แท้

จริงของความสุข และสัมผัสกับธรรมชาติของการใช้ชีวิตในเขตทรอปปีคัล 

แค่เพียง 400 เมตรจากชายหาด !
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Upscale facilities

Residents of Mantra Beach Condo-
minium have the assurance of comfort 
and a broad range of facilities, from 
the large main swimming-pool, relax 

with a view and large sun decks. Oth-
er top-notch amenities feature a BBQ-
corner for private parties, garden and 
outdoor showers.

 มย่ีนเิมดโนอค ชีบ ารตนัมงอขยัศาอกัพู้ผ
ยาบสกวดะสมาวคงอ่ืรเนใน่ัมอ่ืชเมาวคีม

ำอง่ิสงอขยาลหกาลหมาวคะลแ านวยความ
ำ้นยา่วะรสกาจ ,กวดะส า ยา่วะรส ,่ญหใดานข

ำ้นา ะรสมิรู่ยอง้ัต่ีทราหาอนา้ร/์ราบ ,ยาลคนอ่ผ
ำ้นยา่ว า ำกกอองอ้ห ,ง้จแงาลก า มอ้รพยากงัล

ดานขดดแบาอนาละลแ มางดงนัอ์นศัทวิท
ำอง่ิส ่ญหใ า ีม ๆ น่ือดอยดุสกวดะสมาวคยวน

ำส วิคีบ์ราบมุม า  ,นวส ,วัตนว่ส้ีต์ราปนางบัรห
ำ้นบาอ่ีทนาถส า ะลแ ง้จแงาลกวับกัฝบบแ

รากิรบ์ยนูศ

สิ่งอำนวยความสะดวก
ดนอเฮไบัดะร
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Type C : 49 Sqm Type C1 : 42 Sqm Type C2 : 40 Sqm

* Units C2 and A1 (Floors 2-8) are possible to combine making it larger 60 Sqm, 3 bedroom unit.
 นอนงอ้ห 3  รตมเงาราต 06  ดานข ่ญหใงอ้หน็ปเมวรถรามาส )8 - 2 น้ัช( 1A ะลแ 2C งอ้ห *

*all loose and built in furniture shown in images are additional and are for visual purposes only
*การตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ที ่แสดงในภาพเป็นสิ ่งที ่เพิ ่มขึ ้นมาเพื ่อจุดประสงค์ใช้ในการดูภาพเท่านั ้น

2 Bedroom Units



1 Bedroom Units
Type B : 31 Sqm Type B1 : 39 Sqm
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www.maephimproperty.com

*all loose and built in furniture shown in images are additional and are for visual purposes only
*การตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ที ่แสดงในภาพเป็นสิ ่งที ่เพิ ่มขึ ้นมาเพื ่อจุดประสงค์ใช้ในการดูภาพเท่านั ้น
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Studio Units
Type A : 25 Sqm Type A1 : 20 Sqm

* Units C2 and A1 (Floors 2-8) are possible to combine making it larger 60 Sqm, 3 bedroom unit.

*all loose and built in furniture shown in images are additional and are for visual purposes only
*การตกแต่งและเฟอร์นิเจอร์ที ่แสดงในภาพเป็นสิ ่งที ่เพิ ่มขึ ้นมาเพื ่อจุดประสงค์ใช้ในการดูภาพเท่านั ้น

 นอนงอ้ห 3  รตมเงาราต 06  ดานข ่ญหใงอ้หน็ปเมวรถรามาส )8 - 2 น้ัช( 1A ะลแ 2C งอ้ห *



Units
Our wide range of units will attract all kind of needs, from the 
compact holiday studios, comfortable one bedroom units, to the 

pool-areas and tropical garden from the windows and terraces. 

-
den from their private terraces.

Featuring “Oriental Bed” in  most bedrooms, this specially de-

wooden tiles.

Project facts

Concept :   Stylish seaside
Product type :   Freehold Condominium
Location :   Mae Phim Beach Rayong
Distance to the beach :   400 meters
Total units :   156
Unit type :   Studio, 1, 2, 3-bedroom
Unit sizes :   From 20 to 60 square meters
Prices :   From 819,000 to 4,130,000 Baht
Parking :   42 car lots
Total project land area :  3,895 M2 (2 Rai, 1 Ng, 73.7 Tw)
Project construction start :  3rd quarter 2018
Project completion :  December 2020 
Maintenance fee :   45 Baht / SQM
Security :   24 hour manned & CCTV
Facilites / services :  main swimming pool, relax pool,  
   pool decks, restaurant / bar,  
   
   parties, service &  
   rental management center

Project Location
รากงรคโงัตที
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Completed December 2020

งอหบบแปูร
ูตสงอ้ห่ตแง้ัต ทภเะรปกุทนใรากงอ้ตมาวคดูดงึดะจารเงอขดุชงอ้หนใยาลหกาลหมาวค

ำสอโิด า ดานขกัพงอ้หงึถนจปไ ยาบสกวดะส่ีทนอนงอ้หง่ึนหดัรดัทะกดานข ดุยหนัวบัรห

บบแกออรากน็ปเ่ีทน่ัชูลซโท์รามสยว้ดน้ัชะล่ตแนใบบแกออราก นอนงอ้ห 3 ะลแ 2 ่ญหใ

ำ้นยา่วะรสงอข์นศัทวิทน็หเงอมถรามาสดุชงอ้หๆกุท่ีทะณขนใ มย่ียเน้ัช า ยากะรปงอ่ส่ีท

งา่ลน้ัชดุชงอ้หนว่ส ้ดไน่ลเนิดเ่ีทงยีบเะระลแงา่ตา้นหกาจลัคิปปอรทบบแนวสะลแ มางดง

ำ้นยา่วะรสงึถา้ขเถรามาสะจ า งรตยดโ้ดไวัตนว่สงยีบเะรกาจนวส / 

บัร้ดไ่ีทยีชเอเดิควนแมาต ่ญหในว่สนอนงอ้หนใ ”deB latneirO”งอขะาพฉเะณษกัลยดโ

งาว้ชใ่ีท้มไยาลงอ้ืบเะรกะลแบัดะรกยน้ืพยว้ด่ีทน้ืพม่ิพเยว่ช้ีนษศเิพน็ปเามบบแกออราก

 ้ดไกออดอถถรามาสะลแดมหง้ัทดุชงอ้หาคารนใู่ยอมวร ”deB latneirO“  งรตยดโนอน่ีท

ตคานอนใ ๆ น่ือนใยาภง่ตแกตรากนใรากงอ้ตมาวคมาต

จำา  : ดมหง้ัทดุชงอ้หนวน   ดุชงอ้ห 651
 : ดุชงอ้หทภเะรป   นอนงอ้ห 3 ,2 ,1 ,อโิดูตสงอ้ห

 : ดุชงอ้หดานข   รตมเงาราต 06 งึถ 02 ่ตแง้ัต
  : น้ตม่ิรเาคาร   ทาบ 000,031,4 งึถ 000,918

 : ถรดอจ่ีท    ำจ้ดไถรดอจ า นัค 24 นวน
 : รากงรคโ่ีทน้ืพ   3,895 ตารางเมตร  

    ) าวงาราต 7.37 นาง 1 ่รไ 2(  
    ราคาอ 2 น็ปเง่บแ  
    / าวงาราต 5.4 ่รไ 1 = 1 ราคาอ(
   ) าวงาราต 2.96 ่รไ 1 = 2 ราคาอ

 : รากงรคโงา้รสอ่กม่ิรเ   1652 .ศ.พ ีปงอข 3 ่ีทสามรตไ
โครงการสร้างเสร็จ :  เดือน ธันวาคม  2563

 : งาลกนว่สา่ค   45 บาท / ตร.ม
: ยัภดอลปมาวคาษกัรราก   งมโว่ัช 42 ยัภดอลปมาวคาษกัรนางกันพีม  

    ดิปรจงวงอ้ลกะลแ
ำอง่ิส า ำ้นยา่วะรส : รากิรบราก/กวดะสมาวคยวน า ำ้นยา่วะรส ,กัลห า 

   ำ้นยา่วะรส ,ยาลคนอ่ผ า  ,า้ฟดาด่ีท  
   ำกกออ์ยนูศ ,์ราบ / ราหาอนา้ร า ,ยากงัล  
   ำสวิคีบ์ราบ่ีทน้ืพ า  ,วัตนว่สงย้ีลเนางบัรห  
   า่ชเรากรากดัจราหิรบะลแรากิรบ์ยนูศ

รากงรคโลูมอข

โครงการสร้างเสร็จ  เดือน ธันวาคม  2563



sales@maephimproperty.com  
www.maephimproperty.com   

BANGKOK

MAE PHIM BEACH


