


ภูมิทัศน์อันสวยงามของอ่าวบางเสร่great views of bang saray bay

Club Quarters Condominium is a 6 storey development comprising of 88 units. There are three 
types of spacious apartments, from studio to one and two bedrooms offering six different unit 
plan options to choose from. The building will be fully equipped with WiFi and cable TV access 
along with CCTV cameras keeping homes safe and secure.

Club Quarters is an amazing luxurious condo offering a unique living experience never seen 
before in Bang Saray. With breathtaking sea and mountain views, every unit in this magnificent 
development has something for everyone.

Only a 5 minute walk from the beautiful & picturesque Bang Saray beach , Club Quarters is 
ideally located to the east of the tranquil village. Positioned at the end of a quiet cul-de-sac 
with no through traffic, this maximizes the peaceful & relaxing experience you will have with 
purchasing a condo at Club Quarters.

Reasons to buy at Club Quarters

•	Tranquil and unspoilt location

•	Luxury fully furnished units using top 
quality materials at affordable prices

•	New up and coming area with many local attractions

•	Breathtaking sea and mountain views

•	Beautiful beaches and scenery

•	Near to Pattaya, famous for shopping and entertainment

•	Good transport link- only 90 minutes from 
Suvarnabhumi International Airport

•	Close to U-Tapao Airport which runs regular 
domestic & international flights 

•	Seven top golf courses within 20 minutes and 20 within 1 hour

•	Tennis Centre within 10 minutes

เหตุผลที่คุณเลือกเป็นเจ้าของ คลับควอเตอร์

•	 สถานที่เงียบสงบ และเต็มไปด้วยกลิ่นไอธรรมชาติอันบริสุทธิ์

•	 แต่งครบ พร้อมเฟอร์นิเจอร์หรู คุณภาพดี ราคาเหมาะสม

•	 มีการเจริญเติบโตทางผังเมืองอย่างรวดเร็ว และเต็มไปด้วยสถานที่ท่องเที่ยว

ท้องถิ่นที่มีชื่อเสียง

•	 ชายหาดสวย ทัศนียภาพรื่นรมย์

•	 ใกล้เมืองพัทยา แหล่งช้อปปิ้งและสถานที่ที่ให้ความบันเทิงอันมีชื่อเสียง

•	 การเดินทางเชื่อมต่อสะดวกสบาย โดยใช้เวลาเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ

เพียง 90 นาที

•	 ใกล้สนามบินอู่ตะเภา ซึ่งเป็นสนามบินที่รองรับทั้งเที่ยวบินภายในประเทศ และ

เที่ยวบินระหว่างประเทศ

•	 รายล้อมไปด้วยสนามกอล์ฟชั้นนำา 7 แห่ง โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 20 นาที 

และสนามกอล์ฟอีก 20 แห่งห่างออกไป โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 1 ชั่วโมง

•	 เดินทางถึงสนามเทนนิส โดยใช้เวลาเดินทางภายใน 10 นาที

คอนโดมิเนียมคลับควอเตอร์ เป็นอาคารพักอาศัยสูง 6 ชั้น จำานวน 88 ยูนิต แบ่งประเภทห้องออกเป็น 3 แบบ คือ ห้องแบบ

สตูดิโอ, ห้องแบบ 1 ห้องนอน และห้องแบบ 2 ห้องนอน โดยลูกค้าสามารถเลือกการจัดวางรูปแบบห้องได้ถึง 6 รูปแบบด้วย

กัน  พร้อมสิ่งอำานวยความสะดวกครบครันภายในตัวอาคารประกอบด้วยอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi), เคเบิ้ลทีวี  และกล้อง

วงจรปิดสำาหรับมาตรการรักษาความปลอดภัยภายในบริเวณอาคารที่อยู่อาศัย

คลับควอเตอร์ เป็นคอนโดมิเนียมหรูมีระดับที่พร้อมส่งมอบประสบการณ์การอยู่อาศัยที่มีเสน่ห์เฉพาะตัวที่คุณไม่เคยได้สัมผัส

มาก่อนในบางเสร่ ทุกพื้นที่ตารางนิ้วของที่พักอาศัยแห่งนี้ได้จัดเตรียมให้คุณได้สัมผัสกับกลิ่นไอทะเล ชายหาด และภูมิทัศน์

ภูเขาอันสวยงาม

คลับควอเตอร์ ตั้งอยู่บนทิศตะวันออกของแหล่งชุมชนอันเงียบสงบ ซึ่งห่างจากชายหาดบางเสร่อันสวยงามโดยใช้เวลาเดิน

ทางเพียง 5 นาที พื้นที่แห่งนี้ได้ตั้งอยู่บริเวณปลายถนนอันเงียบสงบ ปราศจากการจราจรติดขัด อันจะทำาให้คุณได้สัมผัสกับ

ประสบการณ์การพักผ่อนที่ผ่อนคลายและเงียบสงบอย่างถึงที่สุด เพียงแค่คุณเข้ามาเป็นเจ้าของคอนโดมิเนียมคลับควอเตอร์

Actual view taken from the condo location • วิวภูเขาและทะเลจากคอนโด (ภาพถ่ายจากสถานที่จริง)
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tranquil and tropical setting
bang saray is one of the most rapidly expanding tourist and expat destinations on the eastern seaboard of thailand. 
This is partly due to the convenient location. It’s only a 15 minute drive from Pattaya City and 120km from Thailand’s 
main international airport (Suvarnabhumi) near Bangkok. Bang Saray’s close proximity to the vibrant metropolis and 
popular holiday destination of Pattaya gives residents the option of two different worlds. 

You can choose a trip to Pattaya City, with all the brand names, shopping malls and entertainment 
- or you can stay local and relax on the wonderful beaches, or dine in one of the many top quality 
seafood restaurants in tranquil Bang Saray. Bang Saray boasts some of the finest beaches in 
the area and you are only a short boat ride to some of the most incredible and truly amazing 
islands that Thailand has to offer.

bang saray offers easy access to many of the eastern seaboard’s major tourist 
attractions, parks and gardens - including the cartoon Network and ramayana 
water parks (two of the biggest in the Asia Pacific area). There are also 
countless pristine golf courses in the area. Bang Saray has become a 
hugely popular destination not only for tourists visiting Thailand, but 
also for Thai people looking for weekend getaways and second 
holiday homes.

About Bang Saray • เกี่ยวกับบางเสร่

Nong Nooch Gardens • สวนนงนุช Bang Saray Beach • หาดบางเสร่

Sattahip Naval Beach • ชายหาดนาวิกสัตหีบ

Cartoon Network Water Park • สวนน้ำาการ์ตูนเน็ตเวิร์ก

One of the many golf courses nearby 

หนึ่งในสนามกอล์ฟจำานวนมากในบริเวณใกล้เคียง

ตั้งอยู่บนพื้นที่เขตร้อนชื้น และเงียบสงบ
บางเสร่เป็นหนึ่งในแหล่งท่องเที่ยวบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ซึ่งได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วจากนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติ ทั้งนี้ส่วนหนึ่งมาจากสถานที่ตั้งของตัวบาง

เสร่เองซึ่งเป็นพื้นที่เข้า-ออกง่าย สะดวกสบาย โดยสามารถเข้าถึงได้ด้วยเพียงการขับรถ 15 นาทีจากพัทยา และอยู่ห่างจากสนามบินสุวรรณภูมิเพียง 220 กิโลเมตร บางเสร่เป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่ทำาให้ผู้

อาศัยสามารถเข้าถึงความสุขได้ง่ายไม่ว่าจะเป็นการท่องเที่ยวยามราตรี สนุกไปกับสีสันแห่งเมืองพัทยา หรือจะเป็นการเลือกพักผ่อนวันหยุดอันรื่นรมย์ในสถานที่ยอดนิยมของพัทยาก็สะดวกสบายเช่นกัน

คุณสามารถเลือกที่จะไปเดินช้อปปิ้งสินค้าแบรนด์ดังในห้างสรรพสินค้าที่เมืองพัทยา หรือเลือกที่จะพักผ่อนริมชายหาดท่ามกลางบรรยากาศอันสุดวิเศษ หรือจะเลือกรับประทานอาหารทะเลคุณภาพเยี่ยมใน

ร้านอาหารย่านบางเสร่ก็ได้เช่นกัน บางเสร่ยังมีชายหาดที่สวยงามซึ่งคุณสามารถนั่งเรือเข้าไปสัมผัสความสวยงามมหัศจรรย์ของเกาะต่างๆ ในบริเวณรอบๆ ได้อีกด้วย

บางเสร่ถือเป็นพื้นที่ที่เต้มไปด้วยความสะดวกสบายในการเดินทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมอื่นๆ ในบริเวณชายฝั่งตะวันออกของประเทศไทย ทั้งนี้ยังมีสวนสาธารณะ สวนดอกไม้รวมไปถึงสวนน้ำา

การ์ตูนเน็ตเวิร์ค และสวนน้ำารามายณะ(สวนน้ำา 2 แห่งที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิค) ให้พร้อมเข้าเยี่ยมชมด้วย นอกจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟอีกจำานวนมากมายพร้อมให้บริการ บางเสร่กลายเป็นจุด

หมายปลายทางยอดนิยมสำาหรับนักท่องเที่ยวชาวต่างชาติที่มาเที่ยวประเทศไทย และชาวไทยที่กำาลังมองหาสถานที่สำาหรับพักผ่อนที่ให้ความรู้สึกเหมือนเป็นบ้านหลังที่สองในวันหยุดพักผ่อน
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project features
The condo will be fully equipped with WiFi, Cable TV, CCTV cameras and 24hr security keeping 
your condo safe and secure. The development has an amazing 25m rooftop swimming pool 
and jacuzzi along with a generously sized state of the art fitness centre keeping you active and 
relaxed whilst soaking in the breathtaking scenery.

The reception area will be fully staffed 24 hours a day making your life easy and care free, 
also a complementary shuttle service will be on hand to take you too the abundance of local 
attractions nearby.

Project Facilities

•	CCTV with 24 hour security 

•	25 metre roof top swimming pool, with sun deck and fitness centre

•	Complimentary mini bus shuttle service to local area 

•	Award winning landscaping by Nong Nooch

•	Ample covered parking

รายละเอียดโครงการ
คอนโดมิเนียมคลับควอเตอร์มาพร้อมกับสิ่งอำานวยความสะดวกครบครันซึ่งประกอบไปด้วยอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi), เคเบิ้ล

ทีวี, กล้องวงจรปิด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่อยู่อาศัยตลอด 24 

ชั่วโมง นอกจากนี้คลับควอเตอร์ยังมีสระว่ายน้ำาบนชั้นดาดฟ้าขนาดใหญ่ 25 เมตร พร้อมกับอ่างจากุซซี่ และห้องฟิตเนต

ขนาดกว้างขวางในบรรยากาศที่จะทำาให้คุณรู้สึกกระฉับกระเฉง ผ่อนคลาย และเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันสวยงาม บริเวณ

เคาน์เตอร์ต้อนรับจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และอำานวยความสะดวกให้คุณตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมมีบริการรถรับ-ส่ง

ระหว่างที่พักอาศัยกับสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นแถบย่านนั้นให้กับคุณด้วย

สิ่งอำานวยความสะดวกภายในโครงการ

•	 กล้องวงจรปิดตลอด 24 ชั่วโมง

•	 สระว่ายน้ำาบนชั้นดาดฟ้าขนาดใหญ่ 25 เมตร พร้อมกับชั้นดาดฟ้าไว้สำาหรับอาบแดด และห้องฟิตเนต

•	 บริการรถรับ-ส่งระหว่างที่พักอาศัยกับสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่น

•	 ได้รับรางวัลชนะเลิศการปรับแต่งภูมิทัศน์จากสวนนงนุช

•	 ที่จอดรถในร่มขนาดใหญ่

ocean & island views 
from rooftop infinity pool
มองเห็นวิวทะเลและเกาะจากสระว่ายน้ำาบนชั้นดาดฟ้า

award winning landscaping  
by nong nooch

รับรางวัลชนะเลิศการจัดสวนโดยนงนุช 

Simulation of roof top infinity pool • แปลว่า ภาพจำาลองสระว่ายน้ำาบนชั้นดาดฟ้า

Simulation of the spacious gymnasium • แปลว่า ภาพจำาลองห้องฟิตเนต 
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unit features
The condo will be fully equipped with WiFi, Cable TV, CCTV cameras and 24hr security keeping 
your condo safe and secure. The development has an amazing 25m rooftop swimming pool 
and jacuzzi along with a generously sized state of the art fitness centre keeping you active and 
relaxed whilst soaking in the breathtaking scenery.

The reception area will be fully staffed 24 hours a day making your life easy and care free, 
also a complementary shuttle service will be on hand to take you too the abundance of local 
attractions nearby.

Unit Facilities

•	Fully furnished including curtains & electrical appliances

•	Spacious living area with high ceilings

•	energy efficient aircon throughout

•	Modern european fitted kitchen

•	Modern steel & glass balcony

รายละเอียดยูนิต
คอนโดมิเนียมคลับควอเตอร์มาพร้อมกับสิ่งอำานวยความสะดวกครบครันซึ่งประกอบไปด้วยอินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi), เคเบิ้ล

ทีวี, กล้องวงจรปิด และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเพื่อดูแลรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่อยู่อาศัยตลอด 24 

ชั่วโมง นอกจากนี้คลับควอเตอร์ยังมีสระว่ายน้ำาบนชั้นดาดฟ้าขนาดใหญ่ 25 เมตร พร้อมกับอ่างจากุซซี่ และห้องฟิตเนต

ขนาดกว้างขวางในบรรยากาศที่จะทำาให้คุณรู้สึกกระฉับกระเฉง ผ่อนคลาย และเพลิดเพลินไปกับทิวทัศน์อันสวยงาม บริเวณ

เคาน์เตอร์ต้อนรับจะมีเจ้าหน้าที่คอยให้บริการ และอำานวยความสะดวกให้คุณตลอด 24 ชั่วโมง พร้อมมีบริการรถรับ-ส่ง

ระหว่างที่พักอาศัยกับสถานที่ท่องเที่ยวท้องถิ่นแถบย่านนั้นให้กับคุณด้วย

สิ่งอำานวยความสะดวกภายในยูนิต

•	 แต่งครบ เฟอร์นิเจอร์หรู พร้อมผ้าม่านและอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้าต่างๆ

•	 พื้นที่ใช้สอยกว้างขวาง เพดานสูง

•	 เครื่องปรับอากาศที่มีคุณภาพ ประหยัดไฟ

•	 ชุดครัวทันสมัย สไตล์ยุโรป

•	 ระเบียงเหล็กและกระจกคุณภาพดี ทันสมั

Living area in the two bedroom unit • แปลว่า พื้นที่ใช้สอยในขนาดห้องแบบ 2 ห้องนอน

Living area in the one bedroom unit • พื้นที่ใช้สอยในขนาดห้องแบบ 1 ห้องนอน

Spacious shower area • พื้นที่อาบน้ำาที่กว้างขวาง
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Studio • สตูดิโอ 
25.2m2

One Bed: Type A • หนึ่งเตียง: ประเภท A 
51.0m2

One Bed: Type C • หนึ่งเตียง: ประเภท C 
63.0m2

Two Bed: Type B • สองเตียง: ประเภท B 
76.5m2

Two Bed: Type D • สองเตียง: ประเภท D 
84.0m2

two bed: type e 
สองเตียง: ประเภท E 

103.4m2

unit plans • แผนหน่วยfloor plans • แผนชั้น

Floor 1 • ชั้น 1

Floor 5 • ชั้น 5Floor 4 • ชั้น 4

Floor 3 • ชั้น 3

Floor 6 • ชั้น 6

Floor 2 • ชั้น 2
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จอมเทียน

บางเสร่

สัตหีบ

บ้านฉาง
มาบตาพุด

ปลวกแดง

พลา

ห้วยใหญ่

บางละมุง

บ้านอำเภอ

Naklua

นาจอมเทียน

กองเรือยุทธการ

มาบยางพร

บ้านเกาะล้าน

Haad Ke Re

Haad Khong

Haad Kruat

ท่าอากาศยานนานาชาติอู่ตะเภา-พัทยา

NongprueAir Field

PattayaAirpark

33132407

332 332

3

331

331

3

364

363

36

36

36

3138

3191

3191

3191

3191

3

เกาะเกล็ดแก้ว

เกาะนางรำ

เกาะสาก

เกาะพระ

เกาะอีเลา
เกาะยอ

เกาะไก่เต้ีย

เกาะแมว

เกาะคราม

เกาะครามน้อย

เกาะเตาหม้อ

เกาะอีร้า

เกาะหมู

เกาะจระเข้

เกาะครก

เกาะล้านบางเสร่

3

3

3

ราชอาณาจักรไ
ทย

ศูนย์ฝึกทหารใหม่

Navy
Golf Course

Navy
Driving
Range


