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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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มันตรา บีช คอนโดมิเนียม
สัมผัสความหรูหราแนบชิดหาดทรายได้ที่ มันตรา บีช คอนโดมิเนี่ยม เพลิด
เพลิ น กั บ วั น หยุ ด พั ก ผ่ อ นที ่ แ สนนำสมั ย ของคุ ณ ในราคาคุ ณ ที ่ เ อื ้ อ มถึ ง
หาดแม่พิมพ์เป็นดั่ง "ไข่มุก" บนชายฝั่งทะเลตะวันออกของไทย เพียงแค่
2 ชั่วโมงจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภูมิ มันตรา บีช คอนโดมิเนี่ยม คือ
ความวิจิตอลังการ รีสอร์ทที่ได้รับแรงบันดาลใจมาจากศิลปะอันงดงาม เด่น
ตระหง่านอยู่เหนือสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และสถานที่หย่อนใจอันใกล้ชิดกับ
น้ำสีมรกต หาดทรายสีขาวบริสุทธิ์ และอาทิตย์อัสดงอันเจิดจ้า ตั้งอยู่ใน
สภาพแวดล้อมที่เงียบสงบและเป็นธรรมชาติ จัดให้มีการพัฒนาทุกสิ่งที่คุณ
ต้องการสำหรับการพักร้อนทีย่ อดเยีย่ ม ในบริเวณนีท้ า่ นจะได้พบกับสิง่ อำนวย
ความสะดวกมากมายรวมทั้งพูลบาร์ร้านอาหารที่ตั้งอยู่ริมสระว่ายน้ำกลาง
แจ้ง, ศูนย์ออกกำลังกายริมสระว่ายน้ำและพื้นที่บาร์บีคิวสำหรับงานเลี้ยง
ส่วนตัว เข้าถึงพื้นที่หาดแม่พิมพ์ และแกรนด์บลูรีสอร์ท ได้อย่างยอดเยี่ยม
เพียบพร้อมกับร้านอาหาร, ร้านค้า, ร้านบริการ, ซูเปอร์มาร์เก็ต, เบเกอรี่และ
อื่น ๆ

Upscale facilities
Residents of Mantra Beach Condominium 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. Other top-notch amenities feature a BBQcorner for private parties, garden and
outdoor showers.

สิ่งอำนวยความสะดวก
ระด บัไฮเอนด 
ผพู้กัอาศยัของมนัตรา บชี คอนโดมเินย่ีม
มี ค ว า ม เ ช่ื อ ม่ั น ใ น เ ร่ื อ ง ค ว า ม ส ะ ด ว ก ส บ า ย
และความหลากหลายของส่ิงอำานวยความ
สะดวก, จากสระวา่ยนาำ้ขนาดใหญ,่ สระวา่ย
นาำ้ผอ่นคลาย, บาร/์ รา้นอาหารทต่ีง้ัอยรู่มิสระ
วา่ยนาำ้กลางแจง้, หอ้งออกกาำลงักายพรอ้ม
ทวิทศันอ์นังดงาม และลานอาบแดดขนาด
ใหญ่ สง่ิอาำนวยความสะดวกสดุยอดอน่ื ๆ มี
มมุบารบ์คีวิ สำาหรบังานปารต์ส้ีว่นตวั, สวน,
สถานทอ่ีาบนาำ้แบบฝกับวักลางแจง้
และ
ศนูยบ์รกิาร
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*all loose and built in furniture shown in images are additional and are for visual purposes only

*การตกแต่ง และเฟอร์นิเ จอร์ที่แ สดงในภาพเป็นสิ่ง ที่เ พิ่มขึ้นมาเพื่ อจุดประสงค์ใช้ในการดูภ าพเท่า นั้น

2 Bedroom Units
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.
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* หอ้ง C2 และ A1 (ชน้ั 2 - 8) สามารถรวมเปน็หอ้งใหญ่ ขนาด 60 ตารางเมตร 3 หอ้งนอน

*all loose and built in furniture shown in images are additional and are for visual purposes only

*การตกแต่ง และเฟอร์นิเ จอร์ที่แ สดงในภาพเป็น สิ่ง ที่เพิ่มขึ้น มาเพื่ อจุดประสงค์ใช้ในการดูภาพเท่านั้น

1 Bedroom Units
Type B : 31 Sqm

Type B1 : 39 Sqm

www.maephimproperty.com
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*all loose and built in furniture shown in images are additional and are for visual purposes only

Studio Units
Type A : 25 Sqm
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*การตกแต่ง และเฟอร์นิเ จอร์ที่แสดงในภาพเป็นสิ่ง ที่เ พิ่มขึ้นมาเพื่ อจุดประสงค์ใช้ในการดูภ าพเท่า นั้น

Type A1 : 20 Sqm

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

* หอ้ง C2 และ A1 (ชน้ั 2 - 8) สามารถรวมเปน็หอ้งใหญ่ ขนาด 60 ตารางเมตร 3 หอ้งนอน
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รปูแบบหอง

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 dewooden tiles.

ความหลากหลายในหอ้งชดุของเราจะดงึดดูความตอ้งการในทกุประเภท ตง้ัแตห่อ้งสตู
ดโิอสาำหรบัวนัหยดุ ขนาดกะทดัรดัหนง่ึหอ้งนอนทส่ีะดวกสบาย ไปจนถงึหอ้งพกัขนาด
ใหญ่ 2 และ 3 หอ้งนอน การออกแบบในแตล่ะชน้ัดว้ยสมารท์โซลชูน่ัทเ่ีปน็การออกแบบ
ชน้ัเยย่ีม ในขณะทท่ีกุๆหอ้งชดุสามารถมองเหน็ทวิทศันข์องสระวา่ยนาำ้ทส่ีอ่งประกาย
งดงาม และสวนแบบทรอปปคิลัจากหนา้ตา่งและระเบยีงทเ่ีดนิเลน่ได้ สว่นหอ้งชดุชน้ัลา่ง
จะสามารถเขา้ถงึสระวา่ยนาำ้ / สวนจากระเบยีงสว่นตวัไดโ้ดยตรง
โดยลกัษณะเฉพาะของ”Oriental Bed” ในหอ้งนอนสว่นใหญ่ ตามแนวคดิเอเชยีทไ่ีดร้บั
การออกแบบมาเป็นพิเศษน้ีช่วยเพ่ิมพ้ืนท่ีด้วยพ้ืนยกระดับและกระเบ้ืองลายไม้ท่ีใช้วาง
ทน่ีอนโดยตรง “Oriental Bed” รวมอยใู่นราคาหอ้งชดุทง้ัหมดและสามารถถอดออกได้
ตามความตอ้งการในการตกแตง่ภายในอน่ื ๆ ในอนาคต

Project Location

ทีต งัโค ร งก าร

Completed December 2020

โครงการสรา้ งเสร็จ เดือน ธันวาคม 2563

ขอมลูโค รงก าร

Project facts
Concept :
Product type :
Location :
Distance to the beach :
Total units :
Unit type :
Unit sizes :
Prices :
Parking :
Total project land area :
Project construction start :
Project completion :
Maintenance fee :
Security :
Facilites / services :

Stylish seaside
Freehold Condominium
Mae Phim Beach Rayong
400 meters
156
Studio, 1, 2, 3-bedroom
From 20 to 60 square meters
From 819,000 to 4,130,000 Baht
42 car lots
3,895 M2 (2 Rai, 1 Ng, 73.7 Tw)
3rd quarter 2018
December 2020
45 Baht / SQM
24 hour manned & CCTV
main swimming pool, relax pool,
pool decks, restaurant / bar,
parties, service &
rental management center

www.maephimproperty.com

จำานวนหอ้งชดุทง้ัหมด :
ประเภทหอ้งชดุ :
ขนาดหอ้งชดุ :
ราคาเรม่ิตน้ :
ทจ่ีอดรถ :
พน้ืทโ่ีครงการ :

156 หอ้งชดุ
หอ้งสตดูโิอ, 1, 2, 3 หอ้งนอน
ตง้ัแต่ 20 ถงึ 60 ตารางเมตร
819,000 ถงึ 4,130,000 บาท
จอดรถไดจ้าำนวน 42 คนั
3,895 ตารางเมตร
(2 ไร่ 1 งาน 73.7 ตารางวา )
แบง่เปน็ 2 อาคาร
(อาคาร 1 = 1 ไร่ 4.5 ตารางวา /
อาคาร 2 = 1 ไร่ 69.2 ตารางวา )
เรม่ิกอ่สรา้งโครงการ :
ไตรมาสท่ี 3 ของปี พ.ศ. 2561
โครงการสร้างเสร็จ :
เดือน ธันวาคม 2563
คา่สว่นกลาง :
45 บาท / ตร.ม
มพีนกังานรกัษาความปลอดภยั 24 ชว่ัโมง
การรกัษาความปลอดภยั :
และกลอ้งวงจรปดิ
สง่ิอาำนวยความสะดวก/การบรกิาร : สระวา่ยนาำ้หลกั, สระวา่ยนาำ้
ผอ่นคลาย, สระวา่ยนาำ้ทด่ีาดฟา้,
รา้นอาหาร / บาร,์ ศนูยอ์อกกาำลงักาย,
พน้ืทบ่ีารบ์คีวิสาำหรบังานเลย้ีงสว่นตวั,
ศนูยบ์รกิารและบรหิารจดัการการเชา่
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