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บีแลนด์ปลืม
้ วิลลา อัลเบลโล่ ทาวน์ วิลลา ย่านศรีนครินทร์พระราม 9 ขายหมดปิ ดโครงการเฟสแรกภายใน 15 วัน
ข่าวประชาสัมพันธ์อสังหาริมทรัพย์ วันพฤหัสบดีท ี่ ๒๐ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๖:๒๐ น.

่ ส์
กรุงเทพฯ--20 ส.ค.--อินสไปร์ คอมมิวนิเคชัน
บริษัท บางกอกแลนด์ จากัด (มหาชน) หนึง่ ในผู ้นาการด ้านพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ในประเทศไทยและเจ ้าของทีด
่ น
ิ ราย
ใหญ่ยา่ นศรีนครินทร์ ประกาศปิ ดโครงการ “วิลลา อัลเบลโล่ : Villa Albero” เฟสแรก บนพืน
้ ที่ 7 ไร่ ประกอบด ้วยทาวน์
วิลลาจานวน 48 ยูนต
ิ และโมเดิรน
์ ช็อปเฮ ้าส์ 7 ยูนต
ิ ทีข
่ ายหมดลงอย่างรวดเร็วหลังเปิ ดให ้ลูกค ้าเข ้าเยีย
่ มชมเพียงแค่
้ 3
15 วัน คาดรายได ้จากเฟสแรกจะมีมูลค่ากว่า 400 ล ้านบาท “วิลลา อัลเบลโล่” ได ้ถูกดีไซน์พน
ื้ ทีใ่ ห ้เป็ น 3 ชัน
ห ้องนอน 3 ห ้องน้ า ด ้วยราคาเริม
่ ต ้นเพียง 4.99 ล ้าน โดดเด่นด ้วยพืน
้ ทีห
่ น ้ากว ้างถึง 7.5 เมตร ตกแต่งด ้วยเฟอร์นิเจอร์
ทีด
่ ไี ซน์หรูพเิ ศษทัง้ หลัง เครือ
่ งปรับอากาศทุกห ้องนอน ห ้องครัวบิว้ ท์อน
ิ จอดรถในร่มในถึง 3 คัน ร่มรืน
่ ด ้วยบรรยากาศ
ท่ามกลางแมกไม ้ด ้วยสวนขนาดใหญ่ทงั ้ บริเวณหน ้า-หลัง ตัง้ อยูใ่ นทาเลศักยภาพเดินทางไปมาได ้สะดวกสบาย ใกล ้จุด
้ นา โรงพยาบาล และโรงเรียนนานา ไบร์ทตัน คอลเลจ ที่
ขึน
้ ลงทางด่วน ใกล ้สนามบินสุวรรณภูม ิ ห ้างสรรพสินค ้าชัน
สามารถตอบโจทย์ผู ้อยู่อ าศัย และสอดคล ้องกับ ไลฟ์ สไตล์สมั ยใหม่ม ากทีส
่ ด
ุ โดยโครงการฯ จะเริม
่ ก่อสร ้างภายใน
ปลายปี นี้และคาดว่าจะแล ้วเสร็จประมาณปลายปี 2559
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นายปี เตอร์ กาญจนพาสน์ กรรมการผู ้จัดการ บริษัท บางกอกแลนด์ จากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผมรู ้สึกปลาบปลืม
้ เป็ น
อย่างยิง่ ทีโ่ ครงการ “วิลลา อัลเบลโล่” ได ้รับการตอบรับอย่างดีเยีย
่ มจากลูกค ้าด ้วยยอดจองเต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ภายใน
เวลาเพียงแค่ไม่ถงึ 3 สัปดาห์ ถึงแม ้ว่ายังไม่มก
ี ารติดป้ายโฆษณาในทีส
่ าธารณะแต่อย่างใด ผมจึงมั่นใจยิง่ ขึน
้ ว่า สิง่ ที่
ได ้เรามอบให ้เป็ นสิง่ ทีต
่ อบสนองความต ้องการและสามารถครองใจลูกค ้าได ้อย่างแท ้จริง กับการได ้เป็ นเจ ้าของ ทาวน์
้
วิลลา 3 ชัน 3 ห ้องนอน 3 ห ้องน้ า ได ้ในราคาพิเศษสุดทีเ่ ริม
่ ต ้นเพียง 4.99 ล ้านบาทต่อยูนต
ิ โดดเด่นกว่าใครด ้วยพืน
้ ที่
หน ้ากว ้างถึง 7.5 เมตร ขนาดทีด
่ น
ิ เริม
่ ต ้นที่ 29 - 53 ตรว. มีพน
ื้ ทีใ่ ช ้สอยทัง้ หมดประมาณ 177 ตรม. เรียกว่าคุ ้มสุดคุ ้ม”
โครงการ “วิลลา อัลเบลโล่” เป็ นการพัฒนาทีด
่ น
ิ โครงการแรกทีอ
่ ยู่นอก อิมแพ็ค เมืองทองธานี ทีม
่ ศ
ี ักยภาพสูงและ
สามารถมอบสิทธิประโยชน์ให ้กับลูกค ้าได ้มากกว่าใคร เนื่องจากเราเป็ นเจ ้าของกรรมสิทธิท
์ ด
ี่ น
ิ ทัง้ แปลงกว่า 1,350 ไร่
ตัง้ แต่เมือ
่ 20 ปี ทผ
ี่ ่านมา ปัจจุบันทีด
่ น
ิ ผืนใหญ่ทัง้ หมดของเรากลายเป็ นทีท
่ ม
ี่ ม
ี ูลค่าสูง เพราะหลังจากทีม
่ ก
ี ารตัดเส ้น
่ มจตุรทิศทาให ้การสัญจรไป-มาสะดวก สบายมากยิง่ ขึน
ถนนเชือ
้ ทาให ้ย่านนี้กลายเป็ นศูนย์กลางของสังคมทีน
่ ่ าอยู่และ
ทันสมัย มีร ้านรวง สิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ได ้ทยอยกันมาเปิ ดให ้บริการมากมาย อาทิ ห ้างสรรพสินค ้าซีคอนสแควร์
พาราไดซ์ พาร์ค และ เดอะไนน์ สนามกอล์ฟ กรุง เทพกรีฑ า ตลอดจนโรงพยาบาลสมิต เิ วช และล่า สุด โรงเรีย น
นานาชาติ ไบรท์ตัน คอลเลจ ดังนั น
้ ลูกค ้าจะได ้รับความสะดวกสบายอย่างสูงสุด ”
“วิลลา อัลเบลโล่” ได ้ถูกออกแบบในสไตล์โมเดิรน
์ คอนเทมโพรารี่ สีเอิรธ์ โทน สร ้างความรู ้สึกอบอุ่น ผ่อนคลายให ้กับ
ผู ้พักอาศัย พร ้อมทัง้ เพลิดเพลินไปกับสุนทรียภาพทีร่ ่มรืน
่ ท่ามกลางแมกไม ้ด ้วยสวนขนาดใหญ่ทัง้ ด ้านหน ้า-ด ้านหลัง
บริเ วณที่ จ อดรถในร่ ม สามารถรองรั บ ได ถ
้ ึง 3 คั น ภายในประกอบกั บ เทคโนโลยีแ อลอีด ี ป ระหยั ด พลั ง งาน
หรือทีเ่ รียกว่า “Energy Saving, Green Living” ตกแต่งด ้วยเฟอร์นเิ จอร์ทงั ้ หลังทีด
่ ไี ซน์พเิ ศษไม่เหมือนใคร อุ่นใจด ้วย
ระบบการรักษาความปลอดภัย 2 ระดับ ตลอด 24 ชัว่ โมง ทัง้ เจ ้าหน ้าทีร่ ักษาความปลอดภัยและระบบกล ้องวงจรปิ ด เข ้า
ออกด ้วยระบบประตู เ ปิ ด -ปิ ดแบบอั ต โนมั ต ิก ารเดิน ทางเข า้ -ออกสามารถใช ้ได ห
้ ลากหลายเส ้นทางโดยรอบ
โครงการ “วิลลา อัลเบลโล่” ได ้มอบหมายให ้ บริษัท ซีบ ี ริชาร์ด เอลลิส เป็ นทีป
่ รึกษาและตัวแทนฝ่ ายขายโครงการ
้ นาระดับโลก
ส่วนการก่อสร ้างบริษัทฯ ได ้ทาสัญญากับ บริษัท บวิค-ไทย จากัด ซึง่ เป็ นหนึง่ ในบริษัทรับเหมาก่อสร ้างชัน
ให ้เป็ นผู ้ก่อสร ้างโครงการนี้” นายปี เตอร์ กล่าว
“วิลลา อัลเบลโล่” เฟสแรกนี้ นั บเป็ นความสาเร็จทีเ่ ห็นได ้อย่างชัดเจน ทัง้ นี้ บางกอกแลนด์ ได ้เล็งเห็นถึงโอกาสและ
ความต ้องการของทีพ
่ ักอาศัยในบริเวณนี้ทย
ี่ ังเพิม
่ ขึน
้ อย่างต่อเนื่อง กอร์ปกับ บริษัทฯ ยังมีทด
ี่ น
ิ เปล่าทีอ
่ ยูใ่ นทาเลดีเยีย
่ ม
แล ะแวด ล อ
้ ม ด ว้ ย สิ่ง อ าน วยค วาม สะดวก สบ าย อย่ า ง ครบ ครัน ดั ง นี้ บ ริ ษั ทฯ จึ ง มี แ ผน ก ารข ย าย โ ค รง ก าร
“วิลลา อัลเบลโล่” เฟสสองเร็วๆ นี้ ประกอบด ้วยทาวน์ วิลลา จานวน 158 ยูนิต โมเดิรน
์ ช็อปเฮ ้าส์จานวน 52 ยูนิต
และโลว์ไลส์คอนโดจานวน 500 ยูนต
ิ และคาดรายได ้จากเฟสสองอยูท
่ ี่ 3,000 ล ้านบาท ส่วนเฟส 3 และเฟส 4 จะเป็ น
การมอบการใช ้ชีวต
ิ อันทันสมัยและสะดวกสบายของลูกค ้าด ้วยดีไซน์หรูแบบบ ้านเดีย
่ ว แบบแฝด พร ้อมด ้วยโมเดิรน
์ ช็อป
เฮ ้าส์ในทาเลเยีย
่ มทีเ่ หมาะสาหรับการลงทุน” นายปี เตอร์ กล่าวสรุป
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Bangkok Land Public Company Limited, one of Thailand‟s most leading property developers and the
owner of the massive land plot in the Srinakarin Area, announced the closing of ‘Villa Albero’ Residential
Project, Phase I, nestling on a 7-rai land plot, covering 48 units, plus 7 units for modern shop house for the
initial phase. It is expected that the first phase of „Villa Albero‟ project can generate more than 400 million
baht in sales. Superior than general townhomes, „Villa Albero‟, a luxury 3-storey with 7.5 meters wide town
villa, comprises 3 bedrooms with air conditioning, 3 bathrooms with shower, fully-furnished, built-in pantry,
a large carport which can accommodate up to 3 cars and spacious front and back yard, starting from 4.99
million baht only. Living aesthetically amidst nature, Villa Albero is situated in the potential location,
providing you many accessible routes which make it easy and comfortable to travel, close to expressway
entrance and exit points, close to Suvarnabhumi Airport, leading shopping malls, hospital and Brighton
International College which can fully cater to the needs of the residents and perfectly fit to our modern,
fast-paced lifestyle. The construction will start at the end of this year and is expected to complete at the
end of 2016.
Mr. Peter Kanjanapas, Managing Director of Bangkok Land PCL, said: “I‟m so overwhelmed with a
phenomenal success of „Villa Albero‟ which has incredibly attracted a huge number of potential buyers.
Today, we are delighted to announce that 100% of our high-end town villa units were rapidly reserved in
just less than 3 weeks although the project has not yet been officially unveiled or done any promotional and
marketing activities. I‟m even more confident that what we offer to customers can truly respond to their
needs as they will have a chance to own the luxury and stylish 3-storey town villa, comprising 3 bedrooms
and 3 bathrooms at the best price, starting from 4.99 million baht per unit. Experience a difference in living
with a spacious 7.5 meter wide town villa, land area ranging from 29-53 square wah and approximate
usage area of 177 square meters.
„Villa Albero‟ is our first property project outside IMPACT Muang Thong Thani which has high potential and
offers unrivalled benefits to customers as we are the sole owner of over 1,350-rai land plot for the past 20
years. Today, the price of our entire land plot has been skyrocketing after the construction of the new road,
making it easier and more comfortable to travel and now becoming a hub of modern facilities and amenities
such as Seacon Square, Paradise Park, The Nine, Krungthep Kreetha Golf Course, Samitivej Hospital and
Brighton International College. Therefore, the residents will be delivered the best experience and
convenience possible, first and foremost, have a chance to own the luxury and stylish 3-storey town villa,
comprising 3 bedrooms and 3 bathrooms at the best price, starting from 4.99 million baht per unit.
Experience a difference in living with a spacious 7.5 meter wide town villa, land area ranging from 29-53
square wah and approximate usage area of 177 square meters.”
„Villa Albero‟ is exclusively designed in modern contemporary with earth tone color, giving the residents a
feeling of utmost relaxation while enjoying the aesthetic view of beautiful plants in both immense front and
back yard, the carports which can accommodate up to 3 cars, the utilization of LED technologies to
promote „Energy Saving, Green Living‟, incomparable fully-furnished town villa, 24-hour security services
including security guards and CCTV security systems as well as automatic entrance and exit gates and
all-round accessible routes. BLAND has appointed CB Richard Ellis Co., Ltd. (CBRE), the world‟s largest
commercial real estate services firm, to be our professional consultant and sales representative of „Villa
Albero‟ town villa project and Bouygues-Thai Ltd., one of the world‟s leading construction companies, to be
the main contractor for this project,” Mr. Peter added.
“The first phase of „Villa Albero‟ truly underlines its immense success. Hence, BLAND eyes the opportunity
and persistently strong demand for residential projects in this area. As the Company owns an immense
beautiful land plot on a prime location surrounding with comprehensive facilities and amenities, we plan to
launch the second phase of „Villa Albero‟ soon, comprising 158 units of town villa, 52 units of modern shop
house and 500 units of low-rise condominium. It is expected that the second phase of „Villa Albero‟ can
generate 3,000 million baht in sales. The third and fourth phase will highlight luxury single and twin homes,
plus modern shop house, delivering customers the most modern and convenient lifestyle situated on a
prime residential and business location which is definitely ideal for investment,” Mr. Peter concluded.
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