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ชีวิตเหนือกว่า...กับพื้นที่ชีวิตที่กว้างกว่าใคร

EXCLUSIVE SPACE,
PRIVILEGED LIFE.

ท่ามกลางบรรยากาศอันเร่งรีบของชีวิตเมือง บ้านคือคำาตอบเดีียวที่จะมอบ
ความสงบสุขคืนให้กับคุณ และมีเพียง PANARA ที่คุณจะมั่นใจไดี้ว่า จะค้น
พบกบัความรม่ร่น่ของธรรมชาตแิละสิ�งอำานวยความสะดีวก ท่ีทกุรายละเอยีดี
ถูกูออกแบบมาเพือ่ความสะดีวกสบายและปลอดีภัยัเหนอืระดัีบ บนทำาเลศักยภัาพ
ที่พร้อมให้คุณเข้าถูึงสิ�งอำานวยความสะดีวกไดี้ทุกเวลา

ภัายใต้แนวคิดีการออกแบบ Vertical & Horizontal Line ท่ีผสานการเลือกใช้
ดีีไซน์เส้นแนวต้ัง และแนวนอน มอบความรู้สึกสงบนิ�ง มีความม่ันคง น่าเช่ือถืูอ
และผ่อนคลายยิ�งข้้นด้ีวยการเลือกสีโทนเทาอมนำา้ตาล ตัดีรับกับวัสดุีคล้ายหิน
อย่างลงตัว เพื่อให้สถูาปัตยกรรมดีูอบอ่่นและมีความเป็นธรรมชาติ ที่เติม
ความหรูหราด้ีวยการเลือกใช้วสัดีท่ีุมคีวามมันเงาภัายนอกอาคาร รงัสรรคเ์ปน็
ผลงานศิลปะชิ�นเอกที่มอบช่วงเวลาแห่งความสุขให้กับทุกคนในครอบครัว

เปล่ียนนยิามของคำาวา่บา้นใหเ้ปน็มากกวา่ท่ีพกัอาศยั เปน็สเปซท่ีทกุตารางนิ�ว
เต็มเป่�ยมไปดี้วยความภัาคภัูมิใจ
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ที่ PANARA คำานึงถูึงการอยู่อาศัยแบบเอ็กซ์คลูซีฟ ดี้วยแบบบ้านสไตล์ Modern Luxury พื้นที่กว้างขวางเพดีานสูง
โปร่งสบาย ให้ความรู้สึกโอ่อ่า และคัดีสรรเฉพาะวัสดีุคุณภัาพ เพื่อให้เหมาะแก่การอยู่อาศัยอย่างแท้จริง มาพร้อม
ทางเลือกที่เหนือกว่าดี้วยรูปแบบบ้านที่สามารถูพัฒนาเป็น Home Office ไดี้ ลงตัวและตอบรับกับชีวิตทุกรูปแบบ

พื้นที่โครงการ 31-3-26 ไร่ จำานวนบ้าน 129 หลัง

PRESTIGE  พื้นที่ใช้สอย 367 ตร.ม., 5 ห้องนอน, 5 ห้องนำ้า, 1 ห้องรับแขก,    
      1 ห้องอเนกประสงค์, 3 ที่จอดีรถู, 1 ห้องแม่บ้านพร้อมห้องนำ้า
PRECIOUS พื้นที่ใช้สอย 215 ตร.ม., 3 ห้องนอน, 4 ห้องนำ้า, 1 ห้องรับแขก,
      1 ห้องอเนกประสงค์, 2 ที่จอดีรถู
PRIDE   พื้นที่ใช้สอย 182 ตร.ม., 3 ห้องนอน, 3 ห้องนำ้า, 1 ห้องรับแขก,
      2 ที่จอดีรถู
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FACILITY
CLUB HOUSE

ผ่อนคลายขั้นสุดีไปกับสิ�งอำานวยความสะดีวกครบครันภัายใน CLUBHOUSE หรูขนาดีใหญ่่ท่ีภัายในเลือกใช้วัสดีุ
และเฟอร์นิเจอร์หรู ดีีไซน์ท่ีทุกตารางนิ�ว ของสถูาปัตยกรรมสอดีรับกับธรรมชาติและกิจกรรมของผู้อยู่อาศัย ช่วย
ยกระดีับการพักผ่อนให้สูงไปอีกขั้น เหมาะกับการพักผ่อนหย่อนใจของทุกคนในครอบครัว มอบมุมพักผ่อนที่
คุณจะสามารถูดีื่มดีำ่าไปกับสุนทรีย์แห่งการใช้ชีวิตตั้งแต่เช้าจรดีคำ่าไปพร้อมกับคนที่คุณรักไดี้ทุกวัน

PLAYGROUND
สนามเดี็กเล่นและเคร่่องเล่น
ที่ออกแบบให้เสริมพัฒนา
การของเดี็กแต่ละช่วงวัย

MEETING ROOM
Exclusive Meeting Room 
ห้องประชุมพร้อมอินเตอร์เน็ต

Free Wi-Fi

LOUNGE
บริเวณ Lounge สุดีหรู 

สำาหรับสันทนาการและห้องสมุดี 

PARTY SPACE
ดีื่มดีำ่าไปกับ Party Space 

สนุกพร้อมกับทุกพื้นที่ 

FITNESS
Fitness Center ห้องออกกำาลังกาย
ขนาดีใหญ่่, พร้อมอ่ปกรณ์ทันสมัย

ครบครัน

SWIMMING POOL
สระว่ายนำ้าระบบเกลือ Infinity Pool
สระว่ายนำ้าเดี็ก Kid Splash Pool

GARDEN
สวนหย่อมผ่อนคลายสำาหรับทุกวัย

JOGGING
Jogging และ Walking Track

SAUNA
ห้องซาวน่าพร้อม Locker Room
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สุนทรีย์แห่งชีวิตที่ถููกโอบล้อมดี้วยธรรมชาติ

SERENITY FOUND IN THE RHYTHM OF NATURE.

SPECIAL FEATURES

ใช้ชีวิตอย่างลงตัวกับความเขียวขจีของสวนสวยที่ให้มากกว่าการพักผ่อน ดี้วยความพิถูีพิถูันในการเลือกสรรพันธุ์
ไม้รูปทรงสวยงามเป็นเอกลักษณ์ ที่พร้อมสร้างความร่มร่่นให้คุณตลอดีทั้งป่ อีกทั้งการออกแบบพื้นที่สีเขียวให้เป็น
สวนเล่นระดีับ สรรค์สร้างมิติและทัศนียภัาพที่ดีึงดีูดีสายตา
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ท่ี PANARA มอบทุกองคป์ระกอบชวีติท่ีเหนือกวา่ดีว้ยท่ีสุดีของชวีติคณุภัาพ
ให้คุณเปิดีรับทัศนียภัาพ พร้อมระบบ Smart Home System ปลอดีภััยและ
เป็นส่วนตัวสูงสุดีม่ันใจด้ีวยกล้องวงจรปิดีและสัญ่ญ่าณเตือนบรเิวณทางเขา้
บ้านและที่จอดีรถูทุกยูนิตดีูแลดี้วยระบบรักษาความปลอดีภััยแบบมืออาชีพ
ให้คุณวางใจไดี้ตลอดี 24 ชั่วโมง

WORLD-CLASS SECURITY
ความปลอดีภััยเหนือระดีับ
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HOUSE TYPE
PRESTIGE
เปิดีประสบการณ์ใช้ชีวิตให้เหนือระดีับกับที่อยู่อาศัยแนวคิดีใหม่ บ้านเดีี่ยว
3 ชั้น ขนาดี 367 ตารางเมตร ประกอบไปดี้วย 5 ห้องนอน 5 ห้องนำ้า ที่จอดีรถู
3 คัน พร้อมลิฟท์โดียสาร 1 ตัว ดีีไซน์ร่วมสมัยที่ออกแบบเพื่อการอยู่อาศัย
ที่เหนือกว่าทุกพื้นที่ตอบรับการใช้ชีวิตในแบบคุณ พร้อมมอบบรรยากาศ
พักผ่อนสไตล์รีสอร์ทในบรรยากาศอันร่มร่่น
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INTERIOR

PRESTIGIOUS LIVING AT ITS BEST
ที่สุดีแห่งการใช้ชีวิตทรงคุณค่า

เพื่อความสุนทรีย์สูงสุดีในการพักผ่อน ให้คุณเต็มอิ�มไปกับช่วงเวลาอบอ่่นของครอบครัวภัายใต้การออกแบบเพื่อ
การอยู่อาศัยจริง

ทุกฟังก์ชั่นตอบโจทย์การใช้งาน ดีีไซน์ท่ีมอบพื้นท่ีสำาหรับการใช้ชีวิตท่ีมากกว่า ยกระดัีบการใช้ชีวิตให้สูงไปอีกขั้น
พรอ้มสรรพดีว้ยสิ�งอำานวยความสะดีวกระดีบัพรเีมยีมสรรคส์รา้งพ้ืนท่ีการพกัอาศยัท่ีลงตวักบัทกุไลฟส์ไตลท่ี์เปน็คณุ

“การออกแบบที่คำานึงถูึงความเป็นส่วนตัวทุกยูนิตถููกจัดีสรรให้มีพื้นที่สีเขียวล้อมรอบ
และพร้อมให้ทุกคนในครอบครัวเข้าถูึงธรรมชาติไดี้ทุกเวลา”
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FLOOR PLAN
PRESTIGE

เปิดีประสบการณ์ใช้ชวีติให้เหนือระดัีบกับทีอ่ยูอ่าศัยแนวคิดีใหม่ดีว้ยดีีไซน์รว่มสมัยทีอ่อกแบบเพือ่การอยูอ่าศัยทีเ่หนอื
กว่าทุกพื้นที่ตอบรับการใช้ชีวิตในแบบคุณพร้อมมอบบรรยากาศพักผ่อนสไตล์รีสอร์ทในบรรยากาศอันร่มร่่น

- พ้ืนท่ีใช้สอย ขนาดี 367 ตร.ม.
- 5 ห้องนอน 
- 5 ห้องนำ้า

บ้านเดีี่ยว 3 ชั้น พร้อมลิฟท์

- 1 ห้องรับแขก 
- 1 ห้องอเนกประสงค์
- 1 ห้องแม่บ้านพร้อมห้องนำ้า

- จอดีรถู 3 คัน
- ลิฟท์ 1 ตัว

1 ST   F L O O R  P L A N 2 N D   F L O O R  P L A N 3 R D   F L O O R  P L A N

18



this image is for advertising purpose only



HOUSE TYPE
PRECIOUS
เพ่ือเตมิเตม็ความหมายของคำาวา่ครอบครวัดีีไซนส์ถูาปตัยกรรมแบบโมเดีริน์
ถููกออกแบบอย่างลงตัวกับสวนสวยรอบบ้านร่มร่่นใกล้ชิดีธรรมชาติ พักผ่อน
อย่างร่่นรมย์ ในพื้นที่ที่ถููกจัดีสรรอย่างพิถูีพิถูันทุกฟังก์ชั่น ตอบครบทุก
ความต้องการ พร้อมสร้างประสบการณ์การอยู่อาศัยใหม่อันทรงคุณค่า
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INTERIOR

THE ART OF PRECIOUS LIVING
การอยู่อาศัยระดีับมาสเตอร์พีซ

ขยายพื้นท่ีความสุขให้กว้างข้้น ชีวิตไม่มีสะดีุดีกับพื้นท่ีการใช้งานต่อเน่ือง เน้นการออกแบบท่ีกลมกลืนเข้ากับวัสดีุ
โทนสธีรรมชาต ิใหค้วามรูสึ้กโปรง่สบาย สงบรม่ร่น่ถูา่ยทอดีความเรยีบงา่ยอยู่สบายกบัธรรมชาตริอบตวั ดีว้ยมมุโซฟา
สำาหรบัพกัผอ่นเชือ่มตอ่กบัหอ้งรับประทานอาหารท่ีเปดิีรับแสงแดีดีและสายลมยามเชา้ เปล่ียนใหช้วีติทกุวนัมคีวามหมาย
กว่าที่เคย

“ ขยายพื้นที่ความสุขให้กว้างข้้น ชีวิตไม่มีสะดีุดีกับพื้นที่การใช้งานต่อเนื่อง
เน้นการออกแบบที่กลมกลืนเข้ากับวัสดีุโทนสีธรรมชาติ ให้ความรู้สึกโปร่งสบาย สงบร่มร่่น 

ให้ทุกคนในครอบครัวเข้าถูึงธรรมชาติไดี้ทุกเวลา ”
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-  พื้นที่ใช้สอยขนาดี 215 ตร.ม.
-  5 ห้องนอน
-  4 ห้องนำ้า 

- 1 ห้องรับแขก
- 1 ห้องอเนกประสงค์
- จอดีรถู 2 คัน

FLOOR PLAN
PRECIOUS

บ้านเดีี่ยว 2 ชั้น

1 ST   F L O O R  P L A N 2 N D   F L O O R  P L A N
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HOUSE TYPE 
PRIDE
ก้าวแรกสู่อีกข้ันของชีวิตอีกระดัีบ มอบเอกลักษณ์แห่งการพักอาศัย มาพร้อม
ความสะดีวกสบายอันเหนือระดีับ ช่วยเติมเต็มชีวิตไดี้อย่าง น่าภัาคภัูมิใจกับ
การออกแบบและอ่ปกรณ์ตกแต่งที่ทันสมัยและมีเอกลักษณ์ บ้านคุณภัาพที่
ได้ีรับการใส่ใจในทุกรายละเอียดี ทุกฟังก์ช่ันตอบรับการใช้ชีวิตของคนรุ่นใหม่
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INTERIOR

LIVING IN A SENSE OF PRIDE
ใช้ชีวิตบนนิยามแห่งความภัาคภัูมิใจ

พ้ืนท่ีสำาหรบัการใชช้วีติที่ไดีร้บัการออกแบบมาอย่างปราณตี ผสานกลมกลืนกับการเลือกสรรวสัดีท่ีุมีโทนสีและลวดีลาย
ธรรมชาติ ช่วยเชื่อมโยงพื้นที่ภัายในเข้ากับความงามของธรรมชาติภัายนอกสีโทนน้ำาตาลช่วยเพิ�มความกว้างให้กับ
พื้นที่การใช้งานและสร้างความสบายตาและอารมณ์ที่ผ่อนคลายอย่างที่สุดี 

“ กำาเนิดีสมดีุลแห่งชีวิตทันสมัย ภัายใต้พื้นที่ส่วนตัวอันทรงคุณค่า
การออกแบบจัดีสรรพื้นที่ใช้สอยที่คำานึงถูึงการใช้ชีวิตของผู้อยู่อาศัยอย่างแท้จริง

ครบถู้วนและลงตัวทุกความต้องการ ”
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-  พื้นที่ใช้สอยขนาดี 182 ตร.ม.
-  3 ห้องนอน
-  3 ห้องนำ้า 

- 1 ห้องรับแขก
- จอดีรถู 2 คัน

FLOOR PLAN
PRIDE

บ้านเดีี่ยว 2 ชั้น

1 ST   F L O O R  P L A N 2 N D   F L O O R  P L A N
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PLAN
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LOCATION

สิ�งอำานวยความสะดีวกบริเวณรอบโครงการ

PANARA ตั้งอยู่บนทำาเลศักยภัาพที่เติบโตอย่างรวดีเร็ว พร้อมให้คุณเข้าถูึงแหล่งอำานวยความสะดีวกครบครัน เดีินทางสะดีวกไดี้ 2 เส้นทาง ไดี้แก่ ทางถูนนบางนา-ตราดีและเส้นวงแหวน
มอเตอร์เวย์ (ทางพิเศษกาญ่จนาภัิเษก) ห่างจากสนามบินนานาชาติสุวรรณภัูมิเพียง 30 นาที ให้คุณเป็นเจ้าของชีวิตที่เป็นส่วนตัว สงบร่มร่่น เพื่อให้ตื่นข้้นมารับเช้าวันใหม่กับวถิูีชีวิตคนเมือง
ดี้วยความพร้อมและเต็มเป่�ยมไปดี้วยพลังของการใช้ชีวิต

ห้างสรรพสินค้าและตลาดีสดี
- Mega บางนา 
  (Robinson, IKEA, Home Pro, Big C)
- Central Village
- Makro
- MARKET VILLAGE สุวรรณภัูมิ 
  (Home Pro, Lotus)
- ตลาดีกุลธร
- ตลาดีนัดีเร่อบิน

สถูานศึกษา
- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
   เจ้าคุณทหารลาดีกระบัง
- มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ่ (ABAC)
- โรงเรียนนานาชาติสิงคโปร์ (SISB)

- โรงเรียนสารสาสน์วิเทศ สุวรรณภัูมิ

โรงพยาบาล
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3
- โรงพยาบาลบางพลี
- โรงพยาบาลเซ็นทรัลปาร์ค

ระยะทางโดียประมาณ
- Mega บางนา10.5                         กม.
- โรงพยาบาลจุฬารัตน์ 3                       กม.
- สนามบินสุวรรณภัูมิ                         กม.
- มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ                   กม.
- Central Village                          กม.

10.5
2.4

21.1
9.7
14
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DEVELOPER 
PROFILE

Fulcrum บริษัทผู้นำาดี้านอสังหาริมทรัพย์ครบวงจร ตั้งแต่การออกแบบก่อสร้าง การพัฒนาและการบริหารจัดีการ
ทั้งก่อนและหลังการขายอย่างมืออาชีพ มุ่งเน้นแนวคิดีใหม่ๆ เพื่อนำาเสนอสิ�งที่ดีีที่สุดีให้กับผู้อยู่อาศัยและผู้ลงทุน
อีกทั้งยังเป็นส่วนสำาคัญ่ในการขับเคลื่อนวงการอสังหาริมทรัพย์ ดี้วยยอดีขายและความสำาเร็จอันยิ�งใหญ่่ตลอดี
ระยะเวลาที่ผ่านมาดี้วย

this image is for advertising purpose only
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02 072 2988, 099 185 3333 PANARAVILLA.COM

โครงการพานารา เทพารักษ์ เจ้าของกรรมสิทธิ�ในที่ดีินและดีำาเนินการโดีย บริษัท แคลลิสโต้ โฮลดีิ�งส์ จำากัดี ทะเบียนเลขที่ 0105560004528 ที่ตั้ง 33/39 ซอยเจริญ่มิตร แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110 กรรมการผู้จัดีการ คุณดีีภััค มิชรา และคุณเนาวรัตน์ ขันธ์ปุระสกุล ทุนจดีทะเบียน
200,000,000 บาทชำาระแล้วเต็มจำานวน ที่ตั้งโครงการ ถู.เทพารักษ์ ต.บางปลา อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ใบอนุญ่าตจัดีสรรอยู่ระหว่างการดีำาเนินการ เนื้อที่โครงการทั้งสิ�น 31-3-26 ไร่ ที่ดีินโฉนดี 3734,4584 ,161942,161943,161944,161945,161946 (บางส่วน),161947,161948,161949 ทรัพย์สิน
ส่วนกลาง สวนสาธารณะ 425.18 ตารางวา สวนหย่อม 2 แปลง 118.52 ตารางวา และ 46.20 ตารางวา สโมสร สระว่ายนำ้าและที่ตั้งนิติบุคคล 282.56 ตารางวา ที่ดีินมีภัาระผูกพันกับธนาคารไทยพาณิชย์ จำากัดี (มหาชน)  เริ�มก่อสร้าง มิถูุนายน 2562 คาดีว่าแล้วเสร็จ ธ.ค. 2564 (บางส่วน) โอนกรรมสิทธิ�ภัายใน
30 วัน เมื่อไดี้รับใบอนุญ่าตจัดีสรรและการก่อสร้างแล้วเสร็จพร้อมการชำาระเงินครบถู้วนตามสัญ่ญ่า


