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“สังคมอบอุ่น ในอ้อมกอดธรรมชาติ”
มาเป็นครอบครัวเดียวกันที่ At Green
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ถนนในโครงการถูกออกแบบให้โอบล้อมโค้ง

รับธรรมชาติ มีเนินขึ้นลงตามสภาพพื้นที่

เดิม ไม่ใช่ถนนเส้นตรง ต้นไม้ดอก ไม้ใบ

ต่างๆ จะสร้างแสงเงาให้กับโครงการ

ไม่เพียงแต่กับแสงแดดในเวลากลางวัน แต่

ยังมีแสงไฟที่จะล้อกับใบไม้ในเวลากลางคืน 

ซึ่งต้องอาศัยแรงบันดาลใจ ความคิด ความ

มุ่งมั่นและทุ่มเทอย่างมากกับการท้าแดด 

ลม ฝน เพื่อความร่มรื่นของหมู่บ้านที่จะ

เกิดขึ้นภายในระยะเวลาอันใกล้ ที่ซึ่งจะมี

เพียง 50 กว่า ครอบครัวเท่านั้นที่จะได้มา

ชื่นชมธรรมชาติร่วมกันต่อไป

         

มณฑล จิโรภาส

ผมจัดสวนมานานกว่า 35 ปี ออกแบบให้

กับโครงการหมู่บ้านมาไม่น้อย เมื่อมาเห็น

ที่ตรงนี้ ซึ่งเดิมเป็นไร่สับปะรด แต่เป็นจุดที่

มองเห็นวิวธรรมชาติที่งดงามของเขาเขียว

รอบทิศทาง อากาศดี สะอาดบริสุทธิ์ ลม

พัดเอื่อยๆตลอดเวลา มองเห็นนกต่างๆ 

บินผ่านไปมาจนมาเห็นนกเงือกโฉบมา 

2 ตัว อันเป็นสัญลักษณ์ของความอุดม

สมบูรณ์ จึงเป็นที่มาของโลโก้บริษัท

ปรากฏการณ์เหล่านี้สร้างแรงบันดาลใจ 

อยากมาอยู่ที่นี่ คิดไปไกลถึงสร้างหมู่บ้าน

เล็กๆ ในสไตล์ของเรา สร้างความงดงาม

ของสวนในแนวธรรมชาติ ให้กลมกลืนกับ

บรรยากาศที่แวดล้อม เพิ่มสีสันเชิงเขาด้วย

สวนและต้นไม้รอบโครงการ ผมตั้งใจทำา

ความฝัน ณ ที่แห่งนี้ ค่อยๆงอกงาม 

เติบโต สวยงามอย่างยั่งยืน เป็นที่ที่ผมจะ

ใช้ชีวิตร่วมกับเพื่อนบ้านที่มีแนวคิด

เกี่ยวกับธรรมชาติที่ใกล้เคียงกัน

แอทกรีน หมู่บ้านเล็กๆแนวธรรมชาติจึง

ถูกสร้างขึ้นมา ใช้เวลาเริ่มต้นโครงการมา

แล้วกว่า 3 ปี ในการทุ่มเทเวลาทั้งหมด

ปรับพื้นที่รอบเชิงเขา สร้าง landscapes 

ให้กลมกลืนกับธรรมชาติให้มากที่สุด

แนวคิดของคุณมณฑล
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ผังหมู่บ้านและสิ่งอำานวยความสะดวก

1. สวนมังกร วัตถุประสงค์นานาชนิด อาจใช้

เป็นลาน เต้นแอโรบิค ปิ้งบาบีคิว ตั้งโต๊ะ หรือ

จัดกิจกรรมนานาชนิดได้ ไม่ขาดสาย

2. สวนกลางหมู่บ้าน ขนาดใหญ่ รองรับทุก

กิจกรรมที่ลูกบ้านปรารถนา

3. คลับเฮ้าส์ ฟิตเนส พร้อมออกกำาลังกายใน

ห้องแอร์อันเย็นฉ่ำาได้ทุกเมื่อ และพร้อมจัดงาน

สังสรรสำาหรับสมาชิกในหมู่บ้าน

4. สระว่ายน้ำา 

ระบบเกลือ ขนาด 20 x 8 ม. 

พร้อมสระเด็กและจากุซซี่

5. อุโมงค์ต้นไม้ ดื่มด่ำาไปกับความร่มรื่น 

พร้อมที่นั่งหินให้พักผ่อน

6. ผักสวนครัว ปลูกพืชผักสวนครัว

และผลไม้ ไว้ ให้ลูกบ้านได้รับประทาน

ของปลอดสารพิษและดูแลสุขภาพไปด้วยกัน
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At Green 90
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เหมาะสำาหรับครอบครัวเล็กๆ พ่อแม่และลูกหนึ่งคน หรือคู่รัก

ใช้ชีวิตชมวิวธรรมชาติสวยร่มรื่นจากภายในบ้านได้ทุกทิศทาง 

กระทัดรัดแต่ครบครัน ดูแลทำาความสะอาดง่าย

2 ห้องนอน 2 ห้องน้ำา 

At Green 90
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At Green 100
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At Green 100
ห้องครัวขนาดกว้าง ห้องนอนทั้งสามห้องขนาดพอดี

เหมาะสำาหรับครอบครัวที่มีลูกสองคน จะได้นั่งเล่นด้วยกันอย่าง

สบายๆ ภายในห้องโถงโปร่งสบาย

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา 
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At Green 110
ห้องมีขนาดกว้างขึ้น พร้อมกับห้องแม่บ้านและห้องน้ำาแม่บ้าน

บริเวณที่จอดรถซึ่งอาจจะเปลี่ยนเป็นห้องพักสำาหรับแขก

ผู้มาเยือนได้อย่างสบายและสวยงามยิ่งนัก

3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา
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ตัวบ้านและห้องต่างๆ รวมถึงห้องแม่บ้านและห้องน้ำา

แม่บ้าน ถูกออกแบบสัดส่วนให้มีขนาดกว้างขึ้นกว่า

ทุกแบบ พื้นที่ใช้สอยจึงสะดวกสบาย ทำาให้เกิดความ

รู้สึกกว้างขวาง เหมาะสำาหรับจัดปาร์ตี้กับเพื่อนๆ

At Green 120
3 ห้องนอน 3 ห้องน้ำา
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1. เทพรัตน์การุณ 

ศูนย์ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพผู้สูงวัยแบบครบวงจร 

สถานที่สงบร่มเย็น อีกทั้งยังมีกิจกรรมนันทนาการ

ส่งเสริมสุขภาพและกิจกรรมทางสังคม พร้อมสถานที่

ออกกำาลังกาย เกมและกีฬาในร่มสำาหรับผู้สูงวัย

สำาหรับหนุ่มสาวที่รักสุขภาพก็สามารถมาออกกำาลังกาย

ฟิตเนสเปิดให้บริการทุกวัน

2.เจปาร์ค 

เป็นคอมมิวนิตี้มอลล์หรือห้างสรรพสินค้าสไตล์อเวนิว

ที่จำาลองบรรยากาศหมู่บ้านญี่ปุ่นย่อมๆ รูปแบบเหมือน

สมัยเมืองเอโดะของญี่ปุ่นในสมัยโบราณ รวบรวมร้านค้า

และร้านอาหารต่างๆ มากมายหลากหลายสไตล์ให้คุณได้

เพลิดเพลินไปกับการช้อปปิ้งและลิ้มรสอาหารญี่ปุ่นได้

ทุกวัน เพียง 15 นาทีจากหมู่บ้านแอทกรีน

3.อ่างเก็บน้ำาบางพระ 

จะ เช้า สาย บ่าย เย็น หรือจะเป็นวันหยุดสุดสัปดาห์

คุณก็สามารถพาครอบครัว คนรัก หรือเพื่อนซี้มานั่งชิลๆ

ทานอาหารทะเลสดๆ หรือจะรวมพลคนสองล้อมา

ปั่นจักรยานท่ามกลางธรรมชาติและอากาศที่บริสุทธิ์

แถมยังมีไฮไลท์ทุกๆ ต้นปี ดอกพระยาเสือโคร่งจะ

ออกดอกบานสะพรั่งให้คุณได้แวะถ่ายรูปสวยๆ อัพรูปลง 

IG รับรองไม่มีเอ้าท์

4.สวนสัตว์เปิดเขาเขียว 

สถานที่ท่องเที่ยวที่ไม่ว่าจะผ่านไปนานแค่ไหน ใครๆ

ก็เลือกที่จะพาครอบครัวมาท่องเที่ยวและพักผ่อนทำา

กิจกรรมร่วมกัน แถมยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวทัศนศึกษา

ของนักเรียนนักศึกษาทั้งใกล้และไกลจังหวัดชลบุรี

5.โรงพยาบาลสมิติเวชศรีราชา

ให้บริการผู้ป่วยและการบริการทางการแพทย์ ทั้งชาวไทย

และชาวต่างชาติ ด้วยมาตราฐานระดับสากลตั้งอยู่ใจกลาง

เมืองศรีราชา ใช้เวลาในการเดินทาง 20-30 นาที เท่านั้น

จากหมู่บ้านของเรา

6.สนามกอล์ฟเขาเขียวคันทรี่คลับ 

ตั้งอยู่บนเนินเขาเล็กๆ มีทิวทัศน์ที่สวยงาม

ติดกับสวนสัตว์เปิดเขาเขียว ก่อนถึงหมู่บ้านแอทกรีนเพียง

1 กิโลเมตรเท่านั้น

7.โรงพยาบาลสมเด็จ ณ ศรีราชา 

โรงพยาบาลของรัฐ พร้อมให้บริการประชาชนทุกระดับ

ด้วยมาตราฐานและจริยธรรมแห่งวิชาชีพ และจะเป็นศูนย์

การแพทย์ภาคตะวันออกสำาหรับนักเรียนนักศึกษาคณะ

แพทยศาตร์ในอนาคตอันใกล้นี้

8.เขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าเขาเขียว-เขาชมพู่ 

นี่คือป่าผืนสุดท้ายของจังหวัดชลบุรี เป็นป่าที่อุดมสมบูรณ์

ไปด้วยพรรณไม้นานาชนิด รวมถึงทุ่งหญ้าและลำาธารเล็กๆ 

ที่เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่านานาชนิด จึงไม่แปลกใจเลยที่

หมู่บ้านแอทกรีนของเราจะอากาศดีทั้งในยามเช้ายามเย็น 

เพราะมีป่าเขาห้อมล้อมนี่เอง

9.ป่าในเมือง 

“สวนป่าประชารัฐ เพื่อความสุขของคนไทย” ป่าในเมืองลำาดับ

ที่ 36 ของกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เขตพื้นที่

สวนพฤกษศาสตร์และสวนรุกขชาติ ให้คนเมืองได้สัมผัสและ

เรียนรู้ธรรมชาติพร้อมกับพักผ่อนหย่อนใจ ในระยะทางที่ไม่

ไกลจากตัวเมือง แต่รับรองว่าคุณจะหลีกหนีความวุ่นวาย

หายเข้าไปในธรรมชาติได้อย่างคาดไม่ถึงทีเดียว
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