


 บ้านเป็นความใฝ่ฝันแรกในการเริ่มต้นสําหรับคําว่าครอบครัว เป็นรากฐานที่ช่วยสนับสนุนความฝันต่างๆ ให้ประสบความสําเร็จดั่งหวัง บ้านใน
แบบฉบับของคุณ จึงเป็น จุดเริ่มต้น ในการสานต่อไปถึงอนาคต

“บ้าน” แรงขับเคลื่อนความฝันของคุณให้เป็นจริง



ที่ตั้งของบ้านเป็นจุดสําคัญ
 จุดเริ่มต้นในการตัดสินใจมอบความฝันให้กับครอบครัว คอื ความสะดวกสบายในการเดินทางของสมาชกิทกุคน การเดนิทางต้องสามารถเชือ่มตอ่ได้
หลายเส้นทาง ใกล้แหลง่อํานวยความสะดวกสบาย



สําหรับครอบครัวที่เริ่มต้นใหม่
 ทาวน์โฮม 2 ชั้น หน้ากว้าง 5 เมตร และ 5.5 เมตร เรียบง่าย สไตล์โมเดิร์น ครบทุกฟงัก์ชันในการอยู่อาศัยประกอบด้วย 1 ห้องนอนใหญ่ 
กว้างขวางที่คุณสามารถพักผ่อนหลังจากทํางานได้อย่างสบาย พร้อมมีพ้ืนที่มุมโปรดหรือสามารถจัดเป็น Walk in Closet วางกระเป๋า หมวก
ของสะสมได้ตามสไตล์ของคุณ นอกจากนี้ยังมีอีก 2 ห้องนอนรอง ที่ให้สมาชิกภายในบ้านพักผ่อนได้อย่างสบาย หรือสามารถปรับเปลี่ยน
ฟงักช์นัหอ้งใหเ้ป็นหอ้งออกกาํลงักาย (Exercise Room) เอาใจสมาชิกสายสุขภาพ พร้อมด้วย 2 ห้องนํา้ที่กําลังพอเหมาะกับสมาชิกภาย
ในบ้าน 



พิถีพิถันในการออกแบบ
 ทีม Landscape ได้ให้ความสําคัญในการออกแบบส่วนกลาง ซึ่งเข้าใจถึงช่วงเวลาดีๆ ในทุกวันกับผู้อยู่อาศัย โดยได้จัดวางสวนส่วนกลางที่
เต็มไปด้วยแมกไม้นานาชนิด ที่สร้างความร่มรื่น ใจกลางสวนยังมีต้นไม้ใหญ่ ไม้ประธานประจําโครงการ อันเป็น Signature ของ Venue 168
ที่ให้ร่มเงาในวันพักผ่อน อีกทั้งใส่ใจรายละเอียดในการเลือกพันธุ์ไม้ที่สวย และมีประโยชน์ในการฟอกอากาศให้ผู้อยู่อาศัยในโครงการได้สูดอากาศ
บริสุทธิ์ได้อย่างเต็มปอด



ทางเดิน-ลู่วิ่ง Play Area เลื่อนไหลราวสายนํ้า
  ทางเดิน-ลู่วิ่ง Play Area สําหรับเจ้าตัวน้อยในบ้านของคุณ ทีม Landscape ได้ออกแบบเส้นสายให้มีความพลิ้วไหวเลื่อนไหลราวสายนํา้
อนัได้แรงบนัดาลใจจากรปูทรงและเส้นสายของคูคลองในพ้ืนทีย่า่นราชพฤกษ์ พรอ้มคลบัเฮาส์ในสไตลโ์มเดริน์ท่ีเปิดรับววิสวนส่วนกลางไดอ้ย่าง
เตม็อิม่ และหอ้งออกกําลังกายกว้างขวาง ครบครนัดว้ยอุปกรณอ์อกกาํลงักายเพ่ือสุขภาพทีด่ี



บริการหลังการเข้าอยู่
 จดุเริม่ตน้ชวีติ ในบา้นหลงัใหมข่องทกุคนในครอบครวั Venue 168 ราชพฤกษ์ มาพร้อมความอุ่นใจกับระบบรักษาความปลอดภัย และการดูแลโดย
ยึดหลัก “บ้าน…น่าอยู่” ตั้งแต่ด้านหน้าโครงการด้วยระบบไม้กั้น (เข้าออกโครงการด้วยระบบ Bluetooth) ระบบกล้องวงจรปิด พร้อมรปภ.
รักษาความปลอดภยั 24 ชม. 



ยึดมั่นในนโยบาย 2s 2c 
  “บ้าน...น่าอยู่” ของใครต่อใครอาจมีรายละเอียดที่ไม่เหมือนกัน แต่บ้านน่าอยู่ทุกหลังของ “เวนู 168” จะเป็นบ้านน่าอยู่สําหรับทุกคน เป็นหัวใจ
สําคัญที่ไม่ใช่เพียงการออกแบบให้สวยงาม ดูสบายตาน่าอยู่ และใช้งานได้จริง แต่ทั้งบ้านและสภาพแวดล้อมของโครงการ ยังต้องตอบโจทย์ทั้ง
ความปลอดภัย (Security) / สบายกระเป๋า (Save) / สะดวกสบายในการเดินทาง (Convenient) / สบายกายและใจ (Comfort) ซึ่งเป็น
รหัสลับของคําว่า น่าอยู่ ในยุคนี้ที่วิถีชีวิตเปลี่ยนไปเป็นยุคดิจิตอล
 



MASTER PLAN

*ผังโครงการนี้เปนเพียงการแสดงตำแหนง และเลขที่แปลงที่ดินเทานั้น 

 สงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงโดยไมแจงใหทราบลวงหนา



Pantry Zone

มมุเตรียมอาหาร จัดสรรพ้ืนทีไ่ดอ้ย่าง
ลงตวั เป็นสัดส่วน สามารถออกแบบ
ตกแต่งเพ่ิมเติมให้เป็นครัวปิดเพ่ือ
การทําครัวเต็มรูปแบบได้อย่างง่าย
ดาย มีหน้าต่างบานใหญ่เปิดรับแสง
ธรรมชาต ิ ชว่ยระบายอากาศและกล่ินได้
เป็นอยา่งด ีแลดูสวา่ง สะอาด สบายตา
 

มมุนัง่เลน่-รบัแขก พ้ืนทีอ่เนกประสงค์ทีเ่ปดิโล่ง เชือ่มตอ่
ทุกพ้ืนทีใ่นบา้นเขา้ดว้ยกนั รองรบัทกุกจิกรรมสําหรบัทกุคน
ในครอบครวั

Living Zone

Furniture Plan ชั้น 1



Furniture Plan ชั้น 2

ห้องนอนรอง ขนาดพอดีๆ สําหรับการพักผ่อน
อย่างเป็นส่วนตวั พรอ้มหนา้ตา่งบานใหญรั่บแสงลม
ธรรมชาติ เพ่ิมความโปร่งโล่งสบาย

ห้องนอนหลักขนาดใหญ่มีพ้ืนที่กว้างขวางให้แบ่ง
การใช้งานได้อยา่งเป็นสัดส่วน ไดท้ัง้มมุพักผอ่นมมุ
แต่งตัวแบบ Walk-in Closet สะดวกสบาย ทั้ง
ยงัมีระเบยีงส่วนตัวทีส่ามารถจดัสวนเล็ก เพ่ิมความ
สดชื่น ผ่อนคลาย

Bedroom 2

Master Bedroom

หอ้งนอนเลก็ ขนาดกะทัดรดั เพ่ิมความโปรง่สบาย
ด้วยหน้าต่างบานใหญ่เปิดรับแสงลมธรรมชาติ 
จดัเปน็หอ้งออกกาํลงักาย หอ้งทาํงานหรอืหอ้งซกั
รีดกเ็หมาะเจาะลงตวั

Bedroom 3

เต็มอิ่มกับฟงัก์ชัน 3 ห้องนอน 1 ห้องนํ้า ที่จัดสรรพ้ืนที่ใช้สอยอย่างเรียบง่าย เพ่ือให้สามารถ
ออกแบบการใช้งานได้ตามไลฟส์ไตล์ 1 ห้องนอนหลัก และ 2 ห้องรองที่ปรับเปลี่ยนการใช้งาน
ได้ตามใจ ไม่ว่าจะเป็นห้องทํางาน ห้องออกกําลังกาย ห้องแต่งตัว ห้องซักรีด หรือห้องพระ 
ก็ลงตัวกับทุกการใช้งาน



แผนที่โครงการ
 ทีต่ัง้โครงการ Venue 168 ราชพฤกษ์ บน 
ถ.ราชพฤกษ์ เป็นทาํเลที ่ “นา่อยู ่ (Livable Place)” 
ทีเ่ชือ่มตอ่ระหวา่งกลางเมือง และชานเมอืง แวดลอ้ม
ดว้ยส่ิงอาํนวยความสะดวกทีท่นัสมัย สอดประสานกบั
ธรรมชาตใิน ถ.บางพลบั ทีเ่รยีบคลองบางพลบั อัน
เป็นแหลง่เกษตรกรรมเกา่มคีวามสงบ  ร่มร่ืนเหมาะ
แก่การอยู่อาศัย



 โครงการ เวนู 168 ราชพฤกษ 1 ผูจัดสรรที่ดิน บริษัท พรสันติ จำกัด ตั้งอยูเลขที่ 1168/109  ชั้น 36 อาคารลุมพินีทาวเวอร ถนนพระราม 4 แขวงทุงมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพมหานคร 10120 กรรมการผูจัดการ นายอภิชาติ  เกษมกุลศิริ ทุนจดทะเบียน 350,000,000 บาท (ทุนชำระแลว 

350,000,000 บาท) ช�อโครงการจัดสรร เวนู 168 ราชพฤกษ 1 โฉนดที่ดินเลขที่ 72982 (บางสวน) ตำบลออมเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี พื้นที่โครงการตามโฉนดที่ขออนุญาตเนื้อที่ประมาณ 29 ไร 3 งาน 18 ตารางวา ปจจุบันที่ดินมีภาระผูกพันกับธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) 

(ขอมูล ณ วันที่ 20 มิถุนายน พ.ศ. 2565) ประกอบดวย บานแถว จำนวน 169 แปลง ปจจุบันอยูระหวางกอสราง คาดวาจะกอสรางแลวเสร็จประมาณ เดือนกันยายน พ.ศ. 2567

02 689 6888 www.baanlumpini.comBaan Lumpini บ้านลุมพีนี @ BaanLumpini

นี่คือบ้าน...น่าอยู่ในแบบฉบับของ เวนู 168 เริ่มให้ด้วยปัจจัยพ้ืนฐานที่ดีเพ่ือที่ทุกคนจะ
สามารถต่อยอดความน่าอยู่ในแบบของตัวเอง Venue 168 ราชพฤกษ์ จึงเป็นจุด
เริ่มต้นของคําว่า “บ้านที่คุณใฝ่ฝัน”


