
Pool Villa Investment

เปน็เจา้ของ Pool Villa แตล่กูคา้ผอ่นให ้!



📣  Pool Villa อ่าวนาง กระบี่ ในราคาที่คุณต้องร้อง WOW!

📣  เป็นเจ้าของ Pool villa แต่ลูกค้าผ่อนให้ !

📣  ทำงานประจำก็มีธุรกิจที่พัก Pool villa ได้ !

_________________________________________


🎉  Pool Villa Ao Nang Krabi : พูลวิลล่า อ่าวนาง กระบี่ สไตล์โมเดิร์น 
สวย บรรยากาศดี ใช้พื้นที่ได้อย่างคุ้มค่า คุ้มราคา จะซื้อไว้พักผ่อนหรือ
เปลี่ยนบ้านเป็นเงินด้วยการทำธุรกิจปล่อยเช่ารายวัน ✅ เรามีทีมงานการ
ตลาดและการดูแลครบวงจร พูลวิลล่า ความคุ้มค่าที่น่าลงทุน!!! 

กระบี่เป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทางการท่องเที่ยวที่โดดเด่นมายาวนานและมี
แนวโน้มที่จะเติบโตอย่างแข็งแกร่งในอนาคตและที่สำคัญกระบี่ยังถือว่ามี
พูลวิลล่าน้อยเมื่อเปรียบเทียบกับสัดส่วนของจำนวนนักท่องเที่ยว ✅  และ
กับเหตุการณ์โควิด-19 ทำให้เราทราบดียิ่งขึ้นว่าการท่องเที่ยวแบบใหม่นั้น
พูลวิลล่าย่อมเป็นตัวเลือกที่นิยมอันดับแรกอย่างแน่นอนเพราะไม่เพียงแต่
นักท่องเที่ยวต่างชาติแต่ยังรวมถึงนักท่องเที่ยวชาวไทยที่ชอบพักแบบพูล
วิลล่า ✅  เพราะพูลวิลล่าแตกต่างจากโรงแรมอย่างชัดเจนในเรื่องของ
ความเป็นส่วนตัวในทุกๆด้านและที่สำคัญมีครัวสำหรับทำอาหารเองได้


⚡ จะดีแค่ไหน ถ้าลงทุนกับพูลวิลล่าสักหลังแต่มีลูกค้าช่วยผ่อนให้ ✅  
เพราะการลงทุนแบบใหม่ ซื้อบ้านไม่ว่าจะเก็บไว้เป็นบ้านพักตากอากาศ
ของตัวคุณเอง หรือจะเปลี่ยนเป็นที่พักแก่นักท่องเที่ยว ซึ่งเรามีทีมงานคอย
บริหารงานให้ บอกได้เลยว่าคุ้มค่าระยะยาวอย่างแน่นอน
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✅  สิ่งที่คุณจะได้รับจากการเป็นเจ้าของ “เขาแก้ววิลล่า 2 l Khao Kaew Villa 2”


👉  1. คุณจะรู้สึกถึงการมีบ้านพักตากอากาศพร้อมสระว่ายน้ำส่วนตัว เป็นของคุณเอง เก็บไว้
สำหรับพักผ่อนกับครอบครัวได้ทุกโอกาส


👉  2. คุณจะเป็นเจ้าของธุรกิจที่พักพูลวิลล่าเป็นของตัวเองโดยที่ไม่ต้องออกจากงานประจำ
หรือต้องละทิ้งงานที่คุณทำเพื่อมาดูแลจัดการ ธุรกิจที่พักมีการจดทะเบียนอย่างถูกต้อง      
ตามกฏหมาย


👉  3. แน่นอนว่าลงทุนอสังหาริมทรัพย์ในแหล่งท่องเที่ยวไม่มีคำว่าขาดทุนยิ่งเวลานาน ราคา
ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นและสามารถต่อยอดธุรกิจให้เงินทำงานเพิ่มต่อไปได้


👉  4. เรามีทีมงานบริหารแบบมืออาชีพ คอยดูแลธุรกิจแทนคุณได้โดยที่คุณไม่ต้องทิ้งงาน
ประจำมาทำเองและสามารถตรวจสอบอัตราการเข้าพักได้ด้วยตัวคุณเอง


👉  5. คุณยังมีเวลาท่องเที่ยวพักผ่อนได้ใช้ชีวิตได้เหมือนเดิมโดยที่รายได้จะเข้ามาหาคุณเอง


👉  6. หากคุณรักงานบริการคุณจะได้เรียนรู้ประสบการณ์ใหม่ๆ สร้างประสบการณ์ใหม่ๆ กับ
การต้อนรับนักท่องเที่ยวด้วยตัวคุณเอง ซึ่งแน่นอนว่าธุรกิจที่พักไม่ได้ทำเงินเพียงแค่ที่พัก แต่
มีอีกหลายอย่างที่สามารถทำเงินต่อยอดให้คุณได้ อาทิเช่น รายได้จากรถมอเตอร์ไซค์เช่า 
รายได้จากการขายทัวร์ รายได้จากความสามารถพิเศษส่วนตัวของคุณเอง ฯลฯ


⭕  เรายังมีเคล็ดลับอีกมากมายให้คุณได้เรียนรู้และต่อยอด คุณสามารถเป็นเจ้าของรีสอร์ท
ได้จากการเริ่มลงทุนพูลวิลล่าหลังแรก!
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โครงการบ้าน “เขาแก้ววิลล่า 2 : Khao Kaew Villa 2” บ้านเดี่ยวชั้น
เดียวพร้อมสระว่ายน้ำ ทำเลใกล้หาดอ่าวนาง กระบี่ 


ราคาเพียง 3.5 ล้านบาท


✅  ฟรี ของแถมมากกว่า 15 รายการ


✔  ครัวบิ้วอิน อ่างล้างจาน เตา เครื่องดูดควัน 

✔  แอร์จำนวน 2 เครื่อง 

✔  โคมไฟห้องนั่งเล่น 

✔  กล้อง CCTV 2 จุด 

✔  มุ้งลวด 

✔  เครื่องทำนำ้อุ่น 2 เครื่อง

✔  พัดลมดูดอากาศในห้องน้ำ

✔  ปั๊มน้ำ 

✔  ถังเก็บน้ำ

✔  ระบบท่อกำจัดปลวกใต้ดิน 

✔  ถังขยะแบบฝังผนัง 

✔  ค่าใช้จ่ายในการขอมิเตอร์ไฟฟ้าและประปา 

✔  ส่วนลด หากผู้ซื้อไม่ต้องการสระว่ายน้ำ
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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 
📍  สถานีขนส่งผู้โดยสารกระบี่ 14.6 กิโลเมตร 
📍  ท่าเรือเจ้าฟ้า 15.8 กิโลเมตร 
📍  หาดคลองม่วง 15.6 กิโลเมตร 
📍  หาดทับแขก 21 กิโลเมตร 
📍  เขาหางนาค 23 กิโลเมตร 
📍  สนามบินกระบี่ 23 กิโลเมตร
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✅  ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
RAHK PROPERTIES รักษ์ พร็อพเพอร์ตี้ Developer l Residential l Hospitality l Real Estate Ao Nang Krabi Thailand


Website : http://www.rahkproperties.com
 Facebook : https://www.facebook.com/rahkproperties




📣  Own a Pool Villa in Ao Nang, Krabi, and have guests pay for you ! 

📣  Pool Villa Ao Nang, Krabi at a price you don’t want to miss! WOW! 

📣  Do you have a full-time Job? Great, you can also have a Pool Villa 
Business in Ao Nang, Krabi ! 
_________________________________________


🎉  Pool Villa Ao Nang, Krabi: modern, beautiful, peaceful 
environment, great value for the money! Buy it as your own holiday 
vacation home, or convert it to a revenue generating daily rental 
business.  ✅  We have a full team of marketing and management 
staff experienced in  managing and renting pool villas, which help 
make it a worthwhile investment !!! 

Krabi is a province with outstanding long-term tourism potential, 
and is likely to continue to grow in the future. More importantly, 
Krabi still lacks enough pool villas to meet the tourism demand. 
✅  After COVID-19 The new travel normal may mean a shift to 
pool villa rentals over hotels. Separation and privacy they provide, 
pool villas are definitely the preferred accommodation choice over 
hotels for foreign and  Thai tourists  alike. ✅  Another important 
advantage, is the ability to cook meals in your own beautiful 
kitchen.
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⚡  Wouldn’t it be great to invest in a pool villa you can use for your own holiday/vacation get away, as well 
as generate passive income by renting it out when you are not there? ✅  Plus, we have an experienced 

team to manage the renting, care and maintenance in your absence, taking the burden off of you.            
We can say that it is definitely worth it in the long term! 
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 ✅  Ownership benefits “ Khao Kaew Villa 2 “ 
👉  1. You will enjoy the pleasure of your own villa with a private swimming 
pool either as a permanent residence or a for family holidays and getaways. 

👉  2. You will be the owner of your own pool villa business while still 
maintaining your regular job and without taking time away in order to manage 
it.  The accommodation business is legally registered. 

👉  3. Of course, investing in real estate in an attractive tourist area is not a 
loss as a long-term investment.  The price will increase and the business can 
continue to allow you to increase your income. 

👉  4. We have an experienced professional management team.  We take 
care of your business and monitor occupancy rates for you, without you 
leaving your routine work or interrupting your day. 

👉  5. You still have time to travel, relax, live your life as before, while income 
comes to you. 

 👉  6. If you love meeting new people, you can have wonderful new 
experiences welcoming guests from around the world if you choose to 
manage the rentals yourself.  Of course, your income does not have to be 
limited only to the rental income. You  can also increase your revenue by  
renting motorbikes and selling tour. If you have a personal talent, you can 
generate revenue with it as well.   

 ⭕  We also have many tips for you to learn and build on.  You 
can become a resort owner by investing in your first Pool Villa ! 



Pool Villa Investment
Khao Kaew Villa 2 l Ao Nang Krabi. 
Private Pool Villa l 2 Bedrooms 2 Bathrooms. 
Price only 3.5 million baht.  
✅  More than 15 Free Gifts
✔ Built-in kitchen, sink, stove, hood. 
 ✔ 2 air conditioners. 
 ✔ living room lamp. 
 ✔ 2 CCTV cameras. 
 ✔ Mosquito net. 
 ✔ 2 water heaters. 
 ✔ Bathroom exhaust fan. 
 ✔ Water pump. 
 ✔ Water tank. 
 ✔ Underground termite control pipe system. 
 ✔ Wall-mounted trash can. 
 ✔ Electricity and water meters installation cost. 
 ✔ Discount if the buyer does not want the pool.
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✅  MAIN POINT OF INTEREST, nearby places 

📍  Krabi Province Stadium 0.8 kilometers. 
📍  Makro Aonang 1.9 kilometers. 

📍  Tesco Lotus Aonang 2.5 kilometers 

📍  Ao Nam Mao Pier 2.8 kilometers. 

📍  Aonang Beach, Krabi, 4.8 kilometers 

📍  Shell Cemetery 75 million years 5.2 kilometers. 

📍  Nopparat Thara Beach 6.2 kilometers. 

📍 Wattanapat Hospital, Ao Nang, 6.6 kilometers. 

📍  Krabi town 13 kilometers. 

📍  Krabi Hospital 13.9 kilometers. 

📍  Krabi Bus Terminal 14.6 kilometers. 

📍  Chao Fa Pier 15.8 kilometers. 

📍  Klong Muang Beach 15.6 kilometers. 

📍  Tubkaek Beach 21 kilometers. 

📍  Khao Hang Nak, 23 kilometers. 

📍  Krabi Airport 23 kilometers. 
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RAHK PROPERTIES รักษ์ พร็อพเพอร์ตี้ Developer l Residential l Hospitality l Real Estate Ao Nang Krabi Thailand

Website : http://www.rahkproperties.com
 Facebook : https://www.facebook.com/rahkproperties


✅  Contact Us :-


