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บ้านที่ถูกออกแบบผสมผสานตอบโจทย์ด้วย ฟังก์ชั่นการใชง้านที่หลากหลาย
ด้วยวัสดุคุณภาพดี ที่ให้ประโยชน์ได้หลายทาง ทั้งความสวยงาม ชว่ย 
ประหยัดพลังงาน ระบบรักษาความปลอดภัย และ เป็นมิตรกับผูอ้ยู่อาศัย 
เราได้ออกแบบอย่างใส่ใจทุกๆรายละเอียด เน้น ความกลมกลืนกับภูมิทัศน์
รอบด้าน ที่เต็มไปด้วย ธรรมชาติ บรรยากาศที่เงียบสงบของชุมชนที่เราได้ 
แรงบันดาลใจจากความงดงามของธรรมชาติและวิถี ชีวิตที่รายล้อม ในท้อง
ถิ่น เพื่อรองรับทุกการพักผอ่น ของครอบครัว

บ้าน ที่โดดเด่นด้วยดีไซน์ตอบรับความต้องการ เพราะเราเข้า ใจในความชื่น
ชอบและการมีสไตล์เป็นของตัวเอง ดังนั้น บ้าน ทุกหลังในการก่อสร้างของรา 
เราเปิดกว้างให้เจา้ของบ้านได้ เลือกหรือออกแบบบ้านในสไตล์ที่ตอบรับกับ
ความต้องการของ ตัวเองมากที่สุด โดยอาจเพิ่มเติมในส่วนที่ต้องการใชง้าน
มาก ข้ึน เพื่อให้ทุกๆส่วนของบ้านสามารถใชง้านได้สะดวกยิ่งข้ึนและ ยังคง
ควบคู่ไปกับดีไซน์ที่สวยงามเชน่เดิม 

ทุกๆส่วนของบ้านจะถูกออกแบบอย่างเป็นมิตรกับผูอ้ยู่อาศัยทุก วัย เพื่อความสุขของสมาชิกทุกท่านในครอบครัว 
บ้านประหยัดพลังงาน เราเลือกใชวั้สดุเพื่อลดการใชพ้ลังงาน ภายในบ้าน โดยการเลือกสีและโทนสีชว่ยลดความร้อน ให้ 
ความรู้สึกเย็น และวัสดุป้องกันความร้อนโดยใชอ้ิฐมวลเบาใน การก่อสร้าง การออกแบบตําแหน่งประตูและหน้าต่างที่มี
ขนาด ใหญเ่พื่อการถ่ายเทอากาศและชว่ยเพิ่มแสงสว่างภายในบ้าน หลอดไฟที่เราเลือกใชห้ลอด LED ทั้งหลัง เป็นต้น 

บ้านที่มีความปลอดภัย เรามีระบบกล้องวงจรปิดทุกหลัง ที่สามารถดูผา่นมือถือของเราได้ตลอดเวลา
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จัดโปรพิเศษ ! 
บ้านเด่ียวสไตล์โมเดิร์น ทรอปิคอล 

ขนาด 2 ห้องนอน 2 ห้องน้ํา ห้องครัว ห้องรับแขก 
โรงจอดรถพร้อมห้องเก็บของ
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ฟรี ของแถมมากกว่า 15 รายการ 

- ครัวบิ้วอิน อ่างล้างจาน เตา เครื่องดูดควัน  
-  แอร์จํานวน 2 เครื่อง  
- โคมไฟห้องนั่งเล่น  
- กล้อง CCTV 2 จุด  
- มุ้งลวด  
- เครื่องทําน้ําอุ่น 2 เครื่อง 
- พัดลมดูดอากาศในห้องน้ํา 
- ปั๊มน้ํา  
- ถังเก็บน้ํา 
- ระบบท่อกําจัดปลวกใต้ดิน  
- ถังขยะแบบฝงัผนัง  
- ค่าใชจ้า่ยในการขอมิเตอร์ไฟฟ้าและประปา  
- ส่วนลด หากผูซ้ื้อไม่ต้องการสระว่ายน้ํา 



Khao Kaew Villa 2
เขาแก้ววิลล่า 2

RAHK PROPERTIES

แนวคิดพัฒนาของโครงการบ้าน โดยใชเ้ทคโนโลยีที่ ทันสมัย มากข้ึน  

เราต้ังใจพัฒนาออกแบบบ้านของเราอย่างต่อเนื่อง เพราะเราเข้าใจว่า 
บ้านเป็นทุกๆอย่างของการใชช้ีวิต เป็นทั้งรีสอร์ทส่วนตัว เป็นทั้งที่ทํางาน 
เป็นร้านกาแฟ ฯลฯ  

บ้านที่เป็นได้หลายๆอย่าง ตอบสนองชีวิตในยุคปัจจุบันที่มี เทคโนโลยี
ก้าวหน้าและตอบโจทย์ชีวิตในยุคดิจิทัลเพื่อชีวิตที่ก้าวไกลข้ึนไปอีกข้ัน  

เขาแก้ววิลล่า 2 เราได้นําระบบถังขยะฝงักําแพงเข้ามาติดต้ังใน
โครงการบ้านทุกหลัง เพื่อความสะดวกในการทิ้งและการเก็บขยะของ
ทาง อบต.ในพื้นที่ 

-สะดวกในการทิ้งขยะ มีฝาเปิด-ปิดให้ใส่ขยะได้จากด้านในบ้าน ไม่ต้อง
เดินออกมานอกรั้ว 

-สะดวกในการเก็บ มีฝาเปิด-ปิดอยู่ฝัง่นอกรั้ว รถขยะมาจัดเก็บได้อย่าง
สะดวก 

-หมดปัญหาสัตว์มาคุ้ยเข่ีย เป็นถังขยะมีฝาปิดมิดชิด ทําให้หน้าบ้านดู
สะอาดตา



MAIN POINT OF INTEREST สถานที่ใกล้เคียง 

- สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่ 0.8 กิโลเมตร 
- แมคโคร อ่าวนาง 1.9 กิโลเมตร 
- เทสโก้โลตัส อ่าวนาง 2.5 กิโลเมตร 
- ท่าเรืออ่าวน้ําเมา 2.8 กิโลเมตร  
- หาดอ่าวนาง กระบี่ 4.8 กิโลเมตร 
- สุสานหอย 75 ล้านปี 5.2 กิโลเมตร 
- หาดนพรัตน์ธารา 6.2 กิโลเมตร 
- โรงพยาบาลวัฒนแพทย์ อ่าวนาง 6.6 กิโลเมตร 
- เมืองกระบี่ 13 กิโลเมตร  
- โรงพยาบาลกระบี่ 13.9 กิโลเมตร 
- สถานีขนส่งผูโ้ดยสารกระบี่ 14.6 กิโลเมตร 
- ท่าเรือเจา้ฟ้า 15.8 กิโลเมตร 
- หาดคลองม่วง 15.6 กิโลเมตร 
- หาดทับแขก 21 กิโลเมตร 
- เขาหางนาค 23 กิโลเมตร 
- สนามบินกระบี่ 23 กิโลเมตร
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สถานที่ต้ัง  
The Nature House Aonang Krabi
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สามแยกนาไทย

โรงเรียนบ้านอ่าวนาง

Lux Family Villa
Oscar Villa

Piman Buri 
Resort

สนามกีฬากลางจังหวัดกระบี่

บ้านสวนรีสอร์ท

โรงเรียนบ้าน 
อ่าวน้ําเมา



RAHK PROPERTIES รักษ์ พร็อพเพอร์ต้ี 

Developer l Residential l Hospitality l Real Estate Ao Nang Krabi Thailand
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Contact us :- 

Mob: 081-9795689  
Line : http://bit.ly/2T4IhdY 
WhatsApp : http://bit.ly/2N6yvEe 
Email : rahk@rahkproperties.com  
Website : http://www.rahkproperties.com 
Facebook : https://www.facebook.com/rahkproperties 
Youtube : www.youtube.com/rahkproperties 

Line Official WhatsApp

http://bit.ly/2T4IhdY
http://bit.ly/2N6yvEe
mailto:rahk@rahkproperties.com
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.rahkproperties.com%2F%3Ffbclid%3DIwAR1SmsX3ndfPpKPWcSFfT32xL85ccgmZlQF_9YA3qOrcd7OobSD94oVLHnE&h=AT3JdVsGH2FgXiaxTzpeGEmowXjt5zlcwi_f6j9-wmYkDBMG8i66uAmsUwrVjZFfYmEnqYh4_RHol25hTBMN_JtgEmaeTOaFd7BBQs_JO6PAoETBHpEYesDmbTXyGyxdLP81c7eWtI54XxOsn_I-H9fHS_lDWqyT__gKLTC__QevERoHGy5fISNc9ob50eDhLgBCA9OVZoNs_spNrxwgoY_YKTMYisDT2VbVICfvF_1-K3D8v1Ta6Dm3JUPkPGmeuQYCOu7Yf1KehPtg77hebNx0dpDHmUk9GjhfxobM2tnOmjYMUUAApx1xtEHtxxbBtz5Z0ALFTsVpvOd6eYDr-uLOWtyCgdFwk4b2YszcMIsPGMJNmf5LAmjF8FNdV23E-RV8zT44NB08-NWUzmtlxQ-eZbeOuHQt_5Pv2IXI019KBO724MgVNP6JblcNKnFniDJumdbLaGgP7cRSXqufHmJBPUIDE9hBRX9cwQrbGMWKCxQSCCB6WiqGjlPyiqytka4eFiK_htEcvrrGNKRTc9eEMor9Dihr76j7J53NI62UNeC_JSQJNnZTKCzF6h1et35Er_izUj4R6hz0n5lA_g4kJMOSoaGjhJYl4qkyzriFcPWziuF288Jzl5il1iK89lMUdPOv-FqJlFylkGjSJCfx
https://www.facebook.com/rahkproperties/?__tn__=K-R&eid=ARBJy5V-XmomfW95vv8PiJ9REvM4iycevjDILzXzUDoAND2XH_H-V4vpLoXdOJbMHU3xT7-PDB-6Peyn&fref=mentions&__xts__%5B0%5D=68.ARBYFNv0ZPj75DJOU71x18Fg2GI-iBcPWi3ptvgS45lDXipMa6OSBNpxY41XL7vuGC8srSc07DtA5g-j8f1UV9ZiQcwLtxPCrDx-mY0kWfAPNsfpSotKDGlwKd5inL0JZz9LANouizx728p_4yVaE3t0O70a606SKCDlIr0-SckASduvFNWRYPy7Y6LVq3AR9efwJx7vb8lYdnYRRoECRPaPMPM7mC3i0xQqBJEhVWhMGepFexLro7sSi1cgs1Bb79FcOJ2uDy6zCG6gbgywvdLjqP5l-6eWfLGALXjZgTvnbK5jVFf123S_034bBMQ5NqMvKNjMLH4TEK5cPNe9xvmT2h7UWI_ZWafjoQ
https://l.facebook.com/l.php?u=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Frahkproperties%3Ffbclid%3DIwAR0UU5XRfDaZXdaZDodFJW2KpEWwUjSubG2d7waOccl014FfgifY9ACyTpc&h=AT3bV-o8nNb0-14hBQq6XDlpOHm5TThI5hl3mCTegL5Rqgu8Z-g4NWtxGTFCf3U8bV-wo51dhb7WGWxdI_gBDGjSxQyXLRar-Wf6ZUPwEO5Va1zqmwx-ABGAEhAxqgOQOI9DCVeUiKuGOrZyL17tyUiWF1KudV7ic-TCamAR4svUQ0G2zP092XvKWTm7s7oX-aIc2Z0xY0qOPJulv_1TGui0Xu3NWldFE-vI59ZmhktgkoyljdKvUZqSw1GGLiXM93GSceYq7t4z5i83wjnpQvFG_9DUIwnoDxPvaFW8ORxZKBL7SD8GPatx0WnjxJp1sMF4zF_mpTI6FO_zvc-nzEnpe3gOtEfm_ZobdA6PxI7Cw3rlL0Lynx0UtyyEyJjz-J6McXxXvdkFFGgYjHokjSUkVKzPzvI-ugzSWg_Snk87gO88D8ZbPp_LLoe9wk4SYzUCeIm9bUkZNFIIbgypqsQJ5oFkDLO2VPv8Ucsui0hESl005TvlAuVDB7eZTqkwOuBx_9jiV-qePiJQ9n_aXB69FFnUR1PqksT1kJrJFsRyoYq2MHLXsWDzxuyuf8k0WKQ2WVEm2lEZFs0YGUviy-zaQLdxo3-_CXeYIay4335KXPOS3kjhOg1d7igPBR9A78sLddLQ9zSy4DUKY0j_6ig9



