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บแีลนดป์ลืม้ วลิลา อัลเบลโล ่ทาวน ์วลิลา ยา่นศรนีครนิทร-์

พระราม 9 ขายหมดปิดโครงการเฟสแรกภายใน 15 วัน 
ขา่วประชาสมัพันธอ์สงัหารมิทรัพย ์วันพฤหัสบดทีี ่๒๐ สงิหาคม พ.ศ. ๒๕๕๘ ๑๖:๒๐ น. 

 

 
 

กรงุเทพฯ--20 ส.ค.--อนิสไปร ์คอมมวินเิคชัน่ส ์

บรษัิท บางกอกแลนด ์จ ากัด (มหาชน) หนึง่ในผูน้ าการดา้นพัฒนาอสงัหารมิทรัพยใ์นประเทศไทยและเจา้ของทีด่นิราย

ใหญ่ยา่นศรนีครนิทร ์ประกาศปิดโครงการ “วลิลา อัลเบลโล ่: Villa Albero” เฟสแรก บนพืน้ที ่7 ไร ่ประกอบดว้ยทาวน์ 

วลิลาจ านวน 48 ยนูติ และโมเดริน์ชอ็ปเฮา้ส ์7 ยนูติ ทีข่ายหมดลงอย่างรวดเร็วหลังเปิดใหลู้กคา้เขา้เยีย่มชมเพยีงแค ่

15 วัน คาดรายไดจ้ากเฟสแรกจะมมีูลค่ากว่า 400 ลา้นบาท “วลิลา อัลเบลโล่” ไดถู้กดไีซน์พืน้ทีใ่หเ้ป็น 3 ชัน้ 3 

หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า ดว้ยราคาเริม่ตน้เพยีง 4.99 ลา้น โดดเดน่ดว้ยพืน้ทีห่นา้กวา้งถงึ 7.5 เมตร ตกแต่งดว้ยเฟอรน์ิเจอร์

ทีด่ไีซน์หรพูเิศษทัง้หลัง เครือ่งปรับอากาศทกุหอ้งนอน หอ้งครัวบิว้ทอ์นิ จอดรถในรม่ในถงึ 3 คัน รม่รืน่ดว้ยบรรยากาศ

ทา่มกลางแมกไมด้ว้ยสวนขนาดใหญ่ทัง้บรเิวณหนา้-หลัง ตัง้อยูใ่นท าเลศักยภาพเดนิทางไปมาไดส้ะดวกสบาย ใกลจุ้ด

ขึน้ลงทางดว่น ใกลส้นามบนิสวุรรณภูม ิหา้งสรรพสนิคา้ชัน้น า โรงพยาบาล และโรงเรยีนนานา ไบรท์ตัน คอลเลจ ที่

สามารถตอบโจทยผ์ูอ้ยู่อาศัยและสอดคลอ้งกับไลฟ์สไตล์สมัยใหม่มากทีส่ดุ โดยโครงการฯ จะเริม่ก่อสรา้งภายใน

ปลายปีนี้และคาดวา่จะแลว้เสร็จประมาณปลายปี 2559 
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นายปีเตอร ์กาญจนพาสน์ กรรมการผูจั้ดการ บรษัิท บางกอกแลนด ์จ ากัด (มหาชน) กล่าวว่า “ผมรูส้กึปลาบปลืม้เป็น

อยา่งยิง่ทีโ่ครงการ “วลิลา อัลเบลโล”่ ไดรั้บการตอบรับอยา่งดเียีย่มจากลกูคา้ดว้ยยอดจองเต็ม 100 เปอรเ์ซน็ตภ์ายใน

เวลาเพยีงแคไ่มถ่งึ 3 สปัดาห ์ถงึแมว้า่ยังไมม่กีารตดิป้ายโฆษณาในทีส่าธารณะแต่อย่างใด ผมจงึมั่นใจยิง่ข ึน้ว่า ส ิง่ที่

ไดเ้รามอบใหเ้ป็นสิง่ทีต่อบสนองความตอ้งการและสามารถครองใจลกูคา้ไดอ้ยา่งแทจ้รงิ กับการไดเ้ป็นเจา้ของ ทาวน์ 

วลิลา 3 ชัน้ 3 หอ้งนอน 3 หอ้งน ้า ไดใ้นราคาพเิศษสดุทีเ่ร ิม่ตน้เพยีง 4.99 ลา้นบาทตอ่ยนูติ โดดเดน่กวา่ใครดว้ยพืน้ที่

หนา้กวา้งถงึ 7.5 เมตร ขนาดทีด่นิเริม่ตน้ที ่29 - 53 ตรว. มพีืน้ทีใ่ชส้อยทัง้หมดประมาณ 177 ตรม. เรยีกวา่คุม้สดุคุม้” 

โครงการ “วลิลา อัลเบลโล่” เป็นการพัฒนาทีด่นิโครงการแรกทีอ่ยู่นอก อมิแพ็ค เมอืงทองธานี ทีม่ศีักยภาพสงูและ

สามารถมอบสทิธปิระโยชน์ใหก้ับลกูคา้ไดม้ากกวา่ใคร เนื่องจากเราเป็นเจา้ของกรรมสทิธิท์ีด่นิทัง้แปลงกว่า 1,350 ไร ่

ตัง้แตเ่มือ่ 20 ปีทีผ่่านมา ปัจจุบันทีด่นิผืนใหญ่ทัง้หมดของเรากลายเป็นทีท่ีม่มีูลค่าสงู เพราะหลังจากทีม่กีารตัดเสน้

ถนนเชือ่มจตรุทศิท าใหก้ารสญัจรไป-มาสะดวก สบายมากยิง่ข ึน้ ท าใหย้า่นนี้กลายเป็นศนูยก์ลางของสงัคมทีน่่าอยู่และ

ทันสมัย มรีา้นรวง สิง่อ านวยความสะดวกตา่งๆ ไดท้ยอยกันมาเปิดใหบ้รกิารมากมาย อาท ิหา้งสรรพสนิคา้ซคีอนสแควร ์

พาราไดซ ์พาร์ค และ เดอะไนน์ สนามกอล์ฟ กรุงเทพกรีฑา ตลอดจนโรงพยาบาลสมติเิวช และล่าสุด โรงเรียน

นานาชาต ิไบรทต์ัน คอลเลจ ดังนัน้ ลกูคา้จะไดรั้บความสะดวกสบายอยา่งสงูสดุ” 

“วลิลา อัลเบลโล”่ ไดถ้กูออกแบบในสไตลโ์มเดริน์ คอนเทมโพรารี ่สเีอริธ์โทน สรา้งความรูส้กึอบอุ่น ผ่อนคลายใหก้ับ

ผูพั้กอาศัย พรอ้มทัง้เพลดิเพลนิไปกับสนุทรยีภาพทีร่่มรืน่ท่ามกลางแมกไมด้ว้ยสวนขนาดใหญ่ทัง้ดา้นหนา้-ดา้นหลัง 

บริเวณที่จอดรถในร่มสามารถรองรับไดถ้ึง 3 คัน ภายในประกอบกับเทคโนโลยีแอลอีดีประหยัดพลังงาน  

หรอืทีเ่รยีกวา่ “Energy Saving, Green Living” ตกแตง่ดว้ยเฟอรน์เิจอรท์ัง้หลังทีด่ไีซน์พเิศษไมเ่หมอืนใคร อุ่นใจดว้ย

ระบบการรักษาความปลอดภัย 2 ระดับ ตลอด 24 ชัว่โมง ทัง้เจา้หนา้ทีรั่กษาความปลอดภัยและระบบกลอ้งวงจรปิด เขา้

ออกดว้ยระบบประตูเปิด-ปิดแบบอัตโนมัติการเดินทางเขา้-ออกสามารถใชไ้ดห้ลากหลายเสน้ทางโดยรอบ  

โครงการ “วลิลา อัลเบลโล่” ไดม้อบหมายให ้บรษัิท ซบี ีรชิารด์ เอลลสิ เป็นทีป่รกึษาและตัวแทนฝ่ายขายโครงการ 

สว่นการกอ่สรา้งบรษัิทฯ ไดท้ าสญัญากับ บรษัิท บวคิ-ไทย จ ากัด ซึง่เป็นหนึง่ในบรษัิทรับเหมากอ่สรา้งชัน้น าระดับโลก 

ใหเ้ป็นผูก้อ่สรา้งโครงการนี้” นายปีเตอร ์กลา่ว 

“วลิลา อัลเบลโล”่ เฟสแรกนี้ นับเป็นความส าเร็จทีเ่ห็นไดอ้ยา่งชดัเจน ทัง้นี้ บางกอกแลนด ์ไดเ้ล็งเห็นถงึโอกาสและ

ความตอ้งการของทีพั่กอาศัยในบรเิวณนี้ทีย่ังเพิม่ข ึน้อยา่งตอ่เนื่อง กอรป์กับ บรษัิทฯ ยังมทีีด่นิเปลา่ทีอ่ยูใ่นท าเลดเียีย่ม

และแวดลอ้มดว้ยสิ่งอ านวยความสะดวกสบายอย่างครบครัน ดังนี้  บริษัทฯ จึงมีแผนการขยายโครงการ  

“วลิลา อัลเบลโล่” เฟสสองเร็วๆ นี้ ประกอบดว้ยทาวน์ วลิลา จ านวน 158 ยูนิต โมเดริน์ช็อปเฮา้สจ์ านวน 52 ยูนิต 

และโลวไ์ลสค์อนโดจ านวน 500 ยนูติ และคาดรายไดจ้ากเฟสสองอยูท่ี ่3,000 ลา้นบาท สว่นเฟส 3 และเฟส 4 จะเป็น

การมอบการใชช้วีติอันทันสมัยและสะดวกสบายของลกูคา้ดว้ยดไีซน์หรแูบบบา้นเดีย่ว แบบแฝด พรอ้มดว้ยโมเดริน์ชอ็ป

เฮา้สใ์นท าเลเยีย่มทีเ่หมาะส าหรับการลงทนุ” นายปีเตอร ์กลา่วสรปุ 
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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. 


