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THE BLUE LOTUS CO., LTD.   

 
คุณก ำลังฝันถึง ควำมแปลกใหม่     

ที่ห่ำงไกลจำกชีวิต

ในเมืองที่วุ่นวำย 

 และ ยิ่งกว่ำนั้น  

จะเป็นกำรลงทุนที่

ดีอีกด้วย 

   

"บริษัท บลูโลตัส จ ำกัด " ขอแนะน ำโครงกำรอสังหำริมทรัพย์

ใหม่ โดยมี บ้ำนทำวเฮำส์สองชั้น 8 หลังในโครงกำร  

 

ต้ังอยู่ที่แม่น้ ำ อยู่ทำงเหนือของเกำะ  เป็นที่อยู่อำศัย. ที่มอบ

ควำมสมดุลที่ดีระหว่ำ ควำมสงบสุขและควำมสะดวกสบำย

ให้กับคุณ 

 

ใช้เวลำในกำรพักผ่อนด้วยกำรชม ภูเขำอันเขียวชอุ่มและต้น

ปำล์มโบกพร้ิวไปมำ  

ขณะที่คุณได้รับควำมสุขผ่อนคลำยในหน่ึงใน สองสระน้ ำเค็ม 
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THE BLUE LOTUS CO., LTD.   

เรำคือใคร เรำมีอะไรน ำเสนอ

ให้กับคุณ 

บริษัท บลูโลตัส จ ำกดั ประกอบดว้ยทมีงำนที่มี

พลวัต คนชำวเบลเยี่ยม และ คนไทย ที่ท ำงำน

ด้ำนกำรก่อสร้ำง และ มีที่พักอำศัยให้เช่ำมำได ้

หลำยปีแล้ว 

 
    เรำขอเสนอ 

✴ บ้ำนทำวน์เฮ๊ำส์ 8 หลัง ในรำคำหลังละ 5.5 ล้ำนบำท 

พร้อมโฉนด 

 

✴ ผลตอบแทนจำกกำรลงทุนสุทธิ 11.5% (ถ้ำมีรำยได้ค่ำ

เช่ำ) 

 

✴ กำรให้ควำมดูแลช่วยเหลือที่ครอบคลุมทั้งหมดใน 

ขั้นตอนกำรบริหำรจัดกำรเอกสำรและกำรกฎหมำยที่

จ ำเป็นใน     กำรซื้อบ้ำนที่อยู่อำศัยของท่ำน 

 

✴ ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรจำกผู้บริหำรบ้ำนพัก

อำศัยที่น่ำเชื่อถือได้ ใน (กำรจอง,กำรมำถึง / กำรออก

จำกท่ีพัก,กำรท ำควำมสะอำด และซักรีด,น ำรำยได้เข้ำแต่

ละเดือน ... ) ด้วย "บริษัท ไทยพำณิชย์ จ ำกัด " (Siam 

Commercial Co., Ltd. ) ที่รู้จักกันดี ในนำมของเกำะสมุ

ยฮอลิเดเรนโทลส์( Koh Samui Holiday Rentals ) 

 

✴   ควำมสำมำรถในกำรให้บริกำรบ ำรุงรักษำที่เชื่อถือได้ 

โดย "บริษัท เครอิต มอร์วำลือ จ ำกัด " ( Create More 

Value Co., Ltd.) 
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THE BLUE LOTUS CO., LTD.   

รำยละเอียดของท่ีอยู่อำศัย 

✴ ต้ังอยู่ในสถำนที่อันปลอดโปร่งและเงียบสงบที่ต ำบลแม่น้ ำ 

✴ มองเห็น ทิวทัศน์ภูเขำและสวนมะพร้ำว 

✴ พื้นที่ใช้สอย 148.8 ตร.ม .จ ำนวน 8 ยูนิต 

✴ สระว่ำยน้ ำแบบอินฟินิต้ี ไร้ขอบขนำดใหญ่2 สระน้ ำเค็ม 

✴ จัดสวนสไตล์ทรอปิคอล 

✴ มีที่จอดรถ ที่ 8 
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THE BLUE LOTUS CO., LTD.   

                         LOCALISATION 

✴ ตั้งอยูท่ี่ แม่น ้ำซอย 1 ใกลก้บับ่อผดุ 

✴ เขำ้ไป 950 เมตร จำกถนนรอบเกำะ 

✴ ไกลจำกฟิชช่ิงแมนวลิเลจ 4.8 กิโลเมตร 

✴ 2.1 กิโลเมตร จำกชำยหำด และ หมู่บำ้นแม่น ้ำ 
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THE BLUE LOTUS CO., LTD.   
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THE BLUE LOTUS CO., LTD.   

รำยละเอียดของทำวน์เฮำส์ 

 

 
ทำวน์เฮำส์สองชั้นที่ใหญ่หรูหรำและได้รับกำรออกแบบอย่ำงดี 

 
 

     

 

 

      ชั้นแรกม ี

✴  มีระเบียงส่วนตัวอยู่ข้ำงหน้ำ

บ้ำน 

✴  ในห้องน่ังเล่นมีพัดลม 

✴  ห้องทำนข้ำวมีพัดลม 

✴  ห้องครัวใหญ่ 

✴  ห้องเก็บของ 

✴ ห้องซักผ้ำ ซึ่งรวมถึง เครื่อง

ท ำน้ ำอุ่น, ปั๊ม และที่เก็บน้ ำ

ส ำรอง 

 

 

 

                                                                                                                       

โปรดทรำบในห้องครัว เฟอร์นิเจอร์และผำ้ม่ำนเรำไม่มีให้                                                                                                                                                     
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THE BLUE LOTUS CO., LTD.   
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THE BLUE LOTUS CO., LTD.   

 

ชั้นทีม่ ี2 

✴ 2 ห้องนอนมีแอร์ และพัดลม 

✴ 2 ห้องอำบน้ ำพร้อมตู้เครื่องใช้ 

✴ มีระเบียง มองเห็นวิวภูเขำ      
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THE BLUE LOTUS CO., LTD.   

ห้องนอนแรก 
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THE BLUE LOTUS CO., LTD.   
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THE BLUE LOTUS CO., LTD.   

ห้องนอนที่สอง 
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THE BLUE LOTUS CO., LTD.   

 

กลับมำในเรื่องกำรลงทุน 

 

เกำะสมุยฮอลิเด เร้นโทส เป็นหุ้นส่วนของ เดอะบลูโลตัส เรซิเดนซ์ 

ดูแลกำรบริหำรที่อยู่อำศัยที่คล้ำยๆกัน ซึ่งได้รับประโยชน์จำกสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกใน 

ลักษณะเดียวกัน 

ส ำหรับบ้ำนหลังละ 5.5 ล้ำนบำทสำมำรถประเมินผลตอบแทนประจ ำปีได้ง่ำย  จำกกำรลงทุน

สุทธิ 11.5%  กับรำยได้ค่ำเช่ำ 

หำกคุณต้องกำรทรำบรำยละเอียดของกำรประมำณกำรของเรำ อย่ำลังเลที่จะขอโบรชัวร์ของ

ผลลัพธ์ที่ได้จำกกำรลงทุน ฉบับสมบูรณ์ 
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THE BLUE LOTUS CO., LTD.   

กำรบริหำรค่ำเช่ำสถำนท่ีบ้ำนพักอำศัย 

 
 

เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรของลูกค้ำอย่ำงครบครันเรำมี 3 แพคเกจมำเสนอดังน้ี  

 

 

แพคเกจ 
“The Agent” 

 

แพคเกจ  
“The Host” 

 

แพคเกจ 
“The Property Manager” 

 
 

โฆษณำอสังหำริมทรัพย ์                          
 

โฆษณำอสังหำริมทรัพย ์   
                        

 

แพคเกจ «The Host»  

 

กำรเจรจำต่อรองและกำรปิดบญัชีสัญญำเช่ำ      
 

กำรเจรจำต่อรองและกำรปิดบญัชีสัญญำเช่ำ      
 

กำรบ ำรุงรักษำสมบูรณ์แบบ/ กำรพฒันำ
อสังหำริมทรัพย ์

  

กำรบริหำรจดักำรกำรมำถึง /ในกำรอยู่
อำศยั / ออกจำกครอบครัวของเจำ้ของ 

        

 

กำรจดักำรงบประมำณของ 

  

24 ช.ม. จำกหน่วยงำนผูช่้วย  
 

ใหร้ำยงำนรำยเดือนไดต้ลอด กำร
ตรวจสอบ / กำรบญัชี 

 

10% ของค่ำนำยหนำ้                    
 

15 % ของค่ำนำยหนำ้        
 

20% ของค่ำนำยหนำ้ 
 

 

 

ให้เจ้าของบ้าน « The Blue Lotus Residence » ทุกหลัง เพียง15% เท่านั้น ส าหรับค่านายหน้า

จากรายได้ค่าเช่าโดยไม่มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม 
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THE BLUE LOTUS CO., LTD.   

เพื่อตอบสนองควำมคำดหวังของผู้เช่ำของเรำ กับกำรให้ควำมร่วมมือจำกผู้ร่วมงำนของเรำ

เรำจึงขอมอบ : 

 

✴ให้ข้อเสนอแนะน าการเดินทาง และการ

ท่องเที่ยว   

✴บริการรับส่งส าหรับเช็กอิน / เช็กเอ๊าและ

ตลอดระยะเวลาที่พักอยู่ 

✴แพคเกจ ต้อนรับการเข้าพัก                                                                           

✴ผ้าปูที่นอน / ผ้าเช็ดตัว 

✴บริการท าคว่มสะอาด / ซักรีด                                                                                                                   

✴หน่วยงานบริการให้ความร่วมมือ ทุกวัน 

24 ชั่วโมง                                              

✴ให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ 

✴การน าเที่ยว 

✴แนะน ำบำร์ / ร้ำนอำหำร 

✴ความบันเทิง - ภาพยนตร์ / เพลง    

✴รถเช่า 

✴เชฟพ่อครัวบริการถึงบ้าน 

✴บริการบ ารุงรักษา 

✴ให้ความช่วยเหลือการเช็กเอ๊า 

✴ความเป็นมืออาชีพและความน่าเชื่อถือ! 

 

 

 

Koh Samui Holiday Rentals มีควำมภำคภูมิใจในกำรร่วมงำน กับ CMV Management 

ด้วยควำมรวมมือดังน้ีที่ท ำให้เรำมีควำมมั่นใจรับประกัน ในกำรให้บริกำรซื้อ-ขำย / ด้ำนกำร

พัฒนำ  

 

✴ที่ดิน 

✴การก่อสร้าง 

✴การบริหารโครงการ   

✴การดูแลรักษา 
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THE BLUE LOTUS CO., LTD.   

 ขั้นตอนกำรสั่งซื้อ 

กำรช ำระเงินจะแบ่งออกเป็น 5 ขั้นตอน 

30% ของ 5.5 ล้ำนบำทต้องจ่ำยเมื่อลงนำมสัญญำซื้อขำย 

จำกน้ันขึ้นอยู่กับข้อตกลงในกำรก่อสร้ำงที่ก ำหนดไว้ในสัญญำขณะที่ซื้อ 20% - 20% - 

15% และ 15% ตำมล ำดับ 

 

ติดต่อเรำ 
 

            
ภำษำอังกฤษติดต่อ Loicq Provenier 

loicq@samui-rentals.com 

ภำษำฝรั่งเศสติดต่อ Isabelle Razali 

isa.cmvmanagement@gmail.com 

 

       เบอร์โทร 

ภำษำอังกฤษติดต่อ Loicq Provenier 

+66 9 5619 3564 

ภำษำฝรั่งเศสติดต่อ Isabelle Razali 

+66 8 8768 6289 

 

 FACEBOOK 

เข้ำชมหน้ำเฟสบุ๊กของเรำ « The Blue Lotus Residence » 

อีเมล 
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