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โครงการ เคฟ ทาวน ชิฟท เจาของโครงการ บร�ษัท เอสเตท คิว จำกัด ทะเบียนเลขที่ 0105556103070 ตั้งอยูเลขที่ 505/3 ซอยพหลโยธิน 48 แขวงอนุสาวร�ย เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร 10220 ทุนจดทะเบียน 100 ลานบาท ชำระแลวทั้งหมด กรรมการผูจัดการ นายกรมเชษฐ  ว�พันธพงษ  โครงการตั้งที่ ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี โฉนดที่ดินเลขที่ 192655, 192724  เลขที่ดิน 114, 120 เนื้อที่โครงการประมาณ  9-2-46.8  ไร ประกอบไปดวยอาคารชุด
พักอาศัย  8  ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1073 ยูนิต เร�่มกอสรางโดยประมาณ ก.ย. 2562   และคาดวาจะแลวเสร็จประมาณ ธ.ค. 2563   โครงการอยูระหวางขอใบอนุญาตกอสรางอาคารตามกฎหมาย และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อกอสรางแลวเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเปนภาพและบรรยากาศจำลอง บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดและขอความตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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พักอาศัย  8  ชั้น จำนวน 4 อาคาร มีที่พักอาศัยทั้งหมด 1073 ยูนิต เร�่มกอสรางโดยประมาณ ก.ย. 2562   และคาดวาจะแลวเสร็จประมาณ ธ.ค. 2563   โครงการอยูระหวางขอใบอนุญาตกอสรางอาคารตามกฎหมาย และจะจดทะเบียนอาคารชุดเมื่อกอสรางแลวเสร็จ โครงการมีภาระผูกพันกับธนาคาร ยูโอบี จำกัด ( มหาชน ) ภาพทั้งหมดเปนภาพและบรรยากาศจำลอง บร�ษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงขอมูลรายละเอียดและขอความตางๆ โดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา
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 ดักำจ วิค ทตเสอเ ทัษร�บ รากงรคโงอขาจเ ทฟิช นวาท ฟคเ รากงรคโ 84 นิธยโลหพยอซ 3/505 ี่ทขลเูยอง้ัต 0703016555010 ี่ทขลเนยีบเะท  001 นยีบเะทดจนุท 02201 รคนาหมพทเงุรก นขเงาบตขเ ยร�วาสุนองวขแ งพธนัพว�  ฐษชเมรกยาน รากดัจูผรากมรรก ดมหง้ัทวลแะรำช ทาบนาล  ีนาธมุทปดัวหงัจ งวลหงอลคอภเำอ ง่ึนหงอลคลบำต ่ีทง้ัตรากงรคโ  ษ รคโ่ีทอ้ืนเ 021 ,411 นิด่ีทขลเ  427291 ,556291 ่ีทขลเนิด่ีทดนฉโ ดุชราคาอยวดปไบอกะรป รไ  8.64-2-9  ณามะรปรากง
ตินูย 3701 ดมหง้ัทยัศาอกัพ่ีทีม ราคาอ 4 นวนำจ น้ัช  8  ยัศาอกัพ  ณามะรปจ็รสเวลแะจาวดาคะลแ   2652 .ย.ก ณามะรปยดโงารสอกม่ร�เ  ยามหฎกมาตราคาองารสอกตาญุนอบใอขงาวหะรูยอรากงรคโ   3652 .ค.ธ พกูผะราภีมรากงรคโ จ็รสเวลแงารสอกอ่ืมเดุชราคาอนยีบเะทดจะจะลแ ศากายรรบะลแพาภนปเดมหง้ัทพาภ ) นชาหม ( ดักำจ ีบอโูย ราคานธบักนั ขะลแดยีอเะลยารลูมอขงลปแนย่ีลปเรากนใ์ิธทิสนวงสอข ฯทัษร�บ งอลำจ านหงวลบารทหใงจแงอตมไยดโ ๆงาตมาวคอ
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