


สัมผัสท้องฟ้าในแบบของคุณ 
รายล้อมด้วยทิวทัศน์อันร่มรื่นของสนามกอล์ฟลากูน่าภูเก็ต ‘สกายพาร์ค’ โครงการคอนโดมิเนียมล่าสุดจากลากูน่าภูเก็ต มอบความเงียบสงบและ
ความผ่อนคลายในการอยู่อาศัยประดุจบ้านอันแสนอบอุ่น พร้อมความสะดวกสบายที่ครบครันที่ทำ ให้การใช้ชิวิตเหนือระดับเป็นจริงได้ 

สัมผัสความสุขที่แตกต่างด้วยแหล่งพักผ่อนหย่อนใจลอยฟ้า เติมเต็มด้วยสิ่งอำ นวยความสะดวกและพื้นที่เพื่อการผ่อนคลายและการสังสรรค์บน
ชั้นดาดฟ้าของอาคาร เชื่อมต่อความสุขให้มากขึ้นด้วยทางเชื่อมลอยฟ้าที่เชื่อมพื้นที่ดาดฟ้าของแต่ละอาคารเข้าด้วยกัน รังสรรค์ให้เป็นสวนกลาง
ฟ้า (Skypark) ขนาดใหญ่ที่โอบล้อมด้วยความเขียวขจี และความสดชื่นจากทะเลสาบและชายหาด โดดเด่นด้วยสระว่ายและลู่วิ่งลอยฟ้าที่ให้การ
ออกกำ ลังกายกับการชื่นชมทิวทัศน์ที่งดงามสอดคล้องไปด้วยกันอย่างลงตัว



รีสอร์ทครบวงจรที่ดีที่สุด
ตั้งอยู่บนทำ เลที่ดีที่สุดภายในลากูน่าภูเก็ต ซึ่งเป็นรีสอร์ทครบวงจรชั้นนำ ของเอเชีย ผู้พักอาศัยสามารถผ่อนคลายกับทัศนียภาพอันร่มรื่นจาก
สนามกอล์ฟระดับแนวหน้า ลากูน่ากอล์ฟภูเก็ต พร้อมใกล้ชิดธรรมชาติอันสดชื่นจากหาดบางเทาซึ่งทอดยาวกว่าสามกิโลเมตรตลอดแนวรีสอร์ท

เขา้ถงึสิง่อำ นวยความสะดวกจากโรงแรมระดบัหา้ดาว รา้นอาหาร สปาหร ูตลอดจนกจิกรรมสนัทนาการตา่งๆไดโ้ดยงา่ย ดว้ยบรกิารรถและเรอืโดยสาร
ที่ให้บริการภายในรีสอร์ท โครงการตั้งอยู่ใกล้แหล่งบันเทิง ช้อปปิ้ง อาทิ โบ๊ทอเวนิว และ ศูนย์การค้า Central Porto de Phuket (เปิดตัวเร็ว ๆ  นี้) 
ตอบโจทย์ทุกความต้องการอย่างครบครัน



วิวที่ดีที่สุด
ของสนามกอล์ฟลากูน่าภูเก็ต



เพราะขอบฟ้าไม่ใช่ขีดจำ กัด
การออกแบบของโครงการสกายพาร์คได้รับแรงบันดาลใจจากสถาปัตยกรรมของหมู่บ้านไทยริมแม่น้ำ  โครงการประกอบด้วยอาคารแบบ low-rise 
รูปทรงตัววีที่เปิดมุมมองทัศนียภาพสนามกอล์ฟได้กว้างขึ้น พื้นที่นอกตัวอาคารได้รับการออกแบบให้สอดคล้องกับธรรมชาติอย่างกลมกลืน ความ
โดดเด่นในทำ เลและความใส่ใจในทุกรายละเอียดส่งผ่านสู่การออกแบบห้องในแบบต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นแบบสตูดิโอ กับแบบหนึ่งห้องนอน และแบบสอง
ห้องนอน มอบความยืดหยุ่นในการตกแต่งภายในที่มีให้เลือกหลากหลายจากแบบพื้นฐาน แบบมีเฟอร์นิเจอร์ built-in ไปจนถึงแบบตกแต่งพร้อม
เข้าอยู่ ให้ทุกความต้องการเป็นไปได้

สัมผัสขอบฟ้าในแบบของคุณ ดื่มด่ำ กับธรรมชาติรอบตัว ด้วยสิ่งอำ นวยความสะดวกบนชั้นดาดฟ้า ที่ได้รับการออกแบบมาอย่างดีเพื่อตอบสนอง
การใช้ชีวิตที่ไร้ขีดจำ กัด ไม่ว่าจะเป็นสระว่ายน้ำ ไร้ขอบพร้อมจากุซซี่ และลู่วิ่งลอยฟ้า (sky running track) อันเป็นจุดเด่นของโครงการ  หรือ
พื้นที่พบปะสังสรรค์ พื้นที่บาร์บีคิว ลานอาบแดด ลานโยคะ สนามหญ้า สวนร่มรื่นสำ หรับพักผ่อนด้วยวิวแบบพาโนรามา ให้ทุกวันเป็นวันที่ผ่อน
คลายสูงสุด



แบบห้องหลากหลาย
ตอบโจทย์ทุกความต้องการ



รางวัลของการใช้ชีวิตที่แตกต่าง
ลากูน่าภูเก็ตก่อตั้งมานานกว่าสามสิบปี เป็นรีสอร์ทครบวงจรแห่งแรกของเอเชียที่ได้รับการพัฒนาจนเป็นที่ยอมรับในฐานะชุมชนที่พักอาศัยชั้น
นำ  พร้อมทั้งมีส่วนในการสนับสนุนให้เกาะภูเก็ตเป็นจุดหมายปลายทางของการท่องเที่ยวตลอดทั้งปี ครบครันด้วยความสะดวกในทุกๆด้าน อาทิ 
สถานที่ช้อปปิ้ง โรงเรียนนานาชาติ รวมทั้งโรงพยาบาลชั้นนำ มาตรฐานระดับโลกซึ่งอยู่ห่างจากที่พักอาศัยเพียงแค่เอื้อม ด้วยปัจจัยต่างๆเหล่านี้
ทำ ให้การใช้ชีวิตบนเกาะในฝันเป็นจริงได้

โครงการสกายพาร์คภูเก็ต ตอบโจทย์ทุกไลฟ์สไตล์ ไม่ว่าจะเป็นที่พักเพื่อการอยู่อาศัย ที่พักตากอากาศ หรือที่พักเพื่อการลงทุน คุณจะได้รับความ
มั่นใจกับการบริหารงานโดยทีมงานมืออาชีพของลากูน่า รีสอร์ท แอนด์ โฮเท็ล



สิทธิพิเศษระดับโลก
เจ้าของห้องชุดในโครงการสกายพาร์คได้รับสิทธิพิเศษและข้อเสนอมากมาย รวมไปถึงการเป็นสมาชิกเดอะแซงค์ชัวรี่คลับ The Sanctuary Club 
คลับพิเศษสำ หรับเจ้าของโครงการในเครือบันยันทรีเท่านั้น โดยมอบเอกสิทธิ์ที่เหนือกว่าจากเครือบันยันทรีทั่วโลกให้แก่สมาชิก 

Angsana Riads Collection, Morocco

Cassia Bintan, Indonesia

Banyan Tree Bangkok, Thailand Banyan Tree Lijiang, China



Angsana Lăng Cô, Vietnam
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Update 24.December 2019

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ Property Sales Office

www.lagunaproperty.com/skyparkinfo@lagunaproperty.com+66 (0)76 362 333

โครงการสกายพาร์ค ได้รับการพัฒนาโดยบริษัท ทีดับบลิวอาร์ โฮลดิ้งส์ จำ กัด โดยมีนายชานคราร์ ชานดราน เป็นกรรมการผู้จัดการ บริษัทฯ ตั้งอยู่เลขที่ 390/1 หมู่ 1 ถนนศรีสุนทร ตำ บลเชิงทะเล อำ เภอถลาง จังหวัดภูเก็ต มีทุนจดทะเบียน 1,550,000,000 บาท และชำ ระเต็มจำ นวนแล้ว โครงการ สกายพาร์คอยู่บนที่ดินบางส่วนของโฉนดที่ดินเลขที่ 7344 หมู่ 4 ตำ บลเชิงทะเล อำ เภอถลาง มีเนื้อที่โครงการ 7 ไร่ 
194.8 ตารางวา โครงการฯ อยู่ในระหว่างการดำ เนินการด้านสินเชื่อและขอใบอนุญาตก่อสร้าง การก่อสร้างจะเริ่มในช่วงกลางปี พ.ศ. 2563 โดยประมาณ และคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายปี พ.ศ. 2567 โครงการฯ ประกอบด้วยอาคารชุด 7 ชั้น จำ นวนรวม 416 ห้องชุด และจะได้รับการจดทะเบียนเป็นอาคารชุดเพื่อการอยู่อาศัยและเพื่อการค้าเมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จ เจ้าของห้องชุดมีหน้าที่ต้องชำ ระค่าใช้จ่ายและค่าภาษี
ที่เกี่ยวข้องตามกฏหมายว่าด้วยอาคารชุด ภาพประกอบที่ใช้ในเอกสารเหล่านี้เป็นภาพจำ ลองเสมือนจริงเพื่อการโฆษณาเท่านั้น บริษัทฯ มีสิทธิในการเพิกถอนโครงการในกรณีที่เกิดเหตุการณ์เหนือการควบคุมของบริษัทฯ


