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        Luxury private Villa with 7 rai of land for sale.   Close to Phuket

                                5.5 million Thai baht per rai

                  between Natai Beach and Khok Kloi, Phang Nga, Thailand

            Spacious, flexible & multi-purpose.   Health, wellness and luxury

                                            Remodel the spaces.

 
        3 km from Natai Beach and 1 km from Khok Kloi, Phang Nga.     

 12 km from Sarasin Bridge Phuket.
28 km north of Phuket International airport.

18 km from Aquella Golf Resort at Thai Muang.
18 km from Yacht Haven Phuket.

 16 km from the proposed International Medical & Public Health
Service hub at Mai Khao district, Phuket.
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We are close to nature and away from the crowds.  Yet we are fairly
close to the banks,  public hospital,  police station and general shopping.
Natai beach is a quiet, peaceful and exclusive escape in Phang Nga. The
villa & land are 3 km from the beautiful unspoilt Natai Beach. It is a
desirable  location  with  easy  access  to  local  culture  and  recreational
facilities. 

Close  to  the  allure  and  azure  of  the  Andaman  Sea,  Phang  Nga  is
thriving,  but  doing  so  without  the  mainstream  publicity  like  its
downtown Phuket counterpart. It lies just a few minutes over the bridge
away  from  the  buzz  and  fuzz  of  Phuket  island.  Bangkok’s who’s
who soak up the sun here. It’s what every stylishly visiting millennial is
dubbing as “utterly chill, man”, yet manages to level up in exclusivity
beyond many other locations around Thailand. 

Details:

7 rai of land with walled boundary.
chanote land title.
with a spacious modern 3 bedroom bungalow
- 3 bedrooms
- 292 sq m.
and an additional modern second smaller bungalow for the family.
- 2 bedrooms
- 60 sq m.
and two additional small garden bungalows with bathroom and shower 
for visitors.
outdoor swimming pool 6 m x 3 m.
car port for 2 cars.
outside water pump building.
2 lakes
3 water wells - 1 new style (narrow bore) and 2 traditional style.
1 water pump from the lake
various water outlets for watering the landscape.
the garden includes various fruit trees but it is still in progress.

                Please contact us. Call us on:    +66 (0) 81 891 2331

Email: 8@th8.com
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ขายบบ้านพรบ้อมททที่ดดิน 7 ไรร
ระหวรางหาดนาใตบ้และโคกกลอย, พพังงา, ประเทศไทย
3 กม. จากหาดนาใตบ้  -   1 กม. จากโคกกลอยพพังงา
12 กม. จากสะพานสารสดินและ 28 กม. ทางทดิศเหนนือของสนามบดินนานาชาตดิภภูเกก็ต
รายละเอทยด:
ททที่ดดิน 7 ไรรพรบ้อมกกาแพงลบ้อมรอบ
โฉนดททที่ดดิน
บพังกะโลกวบ้างขวางทพันสมพัย 3 หบ้องนอน
- 3 หบ้องนอน
- 292 ตารางเมตร
และนอกจากนทนี้ยพังมท
และบพังกะโลทพันสมพัยขนาดเลก็กเปป็นอพันดพับสองเพดิที่มเตดิมสกาหรพับครอบครพัว
- 2 หบ้องนอน
- 60 ตารางเมตร
และนอกจากนทนี้ยพังมท
และบพังกะโลสวนเพดิที่มเตดิมอทกสองหลพังพรบ้อมหบ้องนนี้กาและฝฝักบพัวสกาหรพับแขก
สระวรายนนี้กา สระวรายนนี้กากลางแจบ้ง ขนาดเลก็ก 6 ม. x 3 ม
พอรร์ตรถยนตร์สกาหรพับ 2 คพัน
ภายนอกอาคารปฝัปั๊มนนี้กา
2 สระ  
3 บรอนนี้กา - 1 รภูปแบบใหมร (เบนืที่อแคบ) บรอ   บาดาล     และ 2 สไตลร์ดพันี้งเดดิม
สวนนนี้กาทรอตรางๆ
สวนมทไมบ้ผลมากมาย  แตรมพันกก็ยพังคงอยภูรในความคนืบหนบ้า

กรรุณาตดิดตรอเราสกาหรพับภาพถรายและรายละเอทยดเพดิที่มเตดิม
โทรศพัพทร์หาเรา   +66 (0) 81 891 2331
หาดนาใตบ้เปป็นชายหาดไทยททที่ดทททที่สรุดททที่ครุณไมรเคยไดบ้ยดิน
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For Sale  Freehold or 30 year Lease
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