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FLASH NEWS: mức giá bán từ 40 triệu/m2 như Cafeland Review cho dự án Stella En Tropic Bình Tân. (tin-tuc/lieu-se-co-muc-gia-ban-tu-40-trieum2-nhu-cafeland-review-cho-du-an-stella-en-tropic-binh-tan.h

The Luxe Thủ Thiêm
Tiếp nối thành công của The River, Re�co đang mở rộng quy mô hiện diện tại khu đô thị mới với The Luxe. Chia sẻ phong cách tương tự với phân khu The River. The Luxe Thủ Thiêm mong

muốn thiết lập các tiêu chuẩn mới trong cuộc sống theo phong cách nghỉ dưỡng đô thị khép kín với việc nâng cấp các tiện nghi cung cấp và thiết kế hiện đại.
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Phối cảnh The Luxe Thủ Thiêm 3.16 - Gia Đoạn 2 The River 316 - Thông tin mới nhất sẽ được cập nhật.
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1. Giới Thiệu The Luxe Thủ Thiêm 3.16 (https://tapchiduan.net/tai-lieu/the-luxe-thu-thiem.html#gioi-thieu).
2. Tổng quan dự án căn hộ River Thủ Thiêm Giai Đoạn 2 (https://tapchiduan.net/tai-lieu/the-luxe-thu-thiem.html#tong-quan).
3. Giá bán căn hộ The Luxe Thủ Thiêm 3.16 (https://tapchiduan.net/tai-lieu/the-luxe-thu-thiem.html#gia-ban).
4. Lý do Khách hàng lựa chọn mua The Luxe Thủ Thiêm 3.16 (https://tapchiduan.net/tai-lieu/the-luxe-thu-thiem.html#ly-do-khach-hang-chon-
mua-the-river-thu-thiem).
5. Tiện ích dự án The Luxe Thủ Thiêm (https://tapchiduan.net/tai-lieu/the-luxe-thu-thiem.html#tien-ich).
6. Xem nhà mẫu The Luxe Thủ Thiêm (https://tapchiduan.net/tai-lieu/the-luxe-thu-thiem.html#nha-mau).
7. Toàn cảnh The River 3.16 Thủ Thiêm Quận 2 (https://tapchiduan.net/tai-lieu/the-luxe-thu-thiem.html#toan-canh-the-river-3-16-thu-thiem-
quan-2).
8. Tiến độ thanh toán mua căn hộ The Luxe Thủ Thiêm 3.16 (https://tapchiduan.net/tai-lieu/the-luxe-thu-thiem.html#tien-do-thanh-toan).
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Giới thiệu The Luxe Thủ Thiêm Phân Khu 3.16 
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Tên dự án: The Luxe Thủ Thiêm (https://tapchiduan.net/tai-lieu/the-luxe-thu-thiem.html).

Vị trí: Lô 3.15 và 3.16 Đại Lộ Vòng Cung, khu đô thị Thủ Thiêm, Quận 2, TP. HCM.

Loại hình sản phẩm: căn hộ, shophouse, penthouse/duplex, trung tâm thương mại.

 

Tổng quan dự án The Luxe Thủ Thiêm.
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Chủ đầu tư: Liên doanh giữa CII và Re�co.

Đơn vị thiết kế: DP Architects – Singapore.

Quy mô: 

6 tòa tháp căn hộ cao 24 tầng.

T1 cao 12 tầng.
T2 cao 18 tầng.
T3 cao 18 tầng.
T4 cao 18 tầng (Giai đoạn 2).
T5 cao 24 tầng (Giai đoạn 2).
T6 cao 12 tầng (Giai đoạn 2).

Số lượng :  1.115 căn hộ.

Tiêu chuẩn bàn giao: Căn hộ cao cấp hoàn thiện cơ bản.

Thời hạn bàn giao: 
Quý 1/2022 bàn giao giai đoạn 1.
Quý 1/2024 bàn giao giai đoạn 2.
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The River Thủ Thiêm phân khu 3 16The River Thủ Thiêm phân khu 3 16
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Vị trí căn hộ The Luxe Thủ Thiêm.
 

Dự án The Luxe Thủ Thiêm nằm mặt tiền đại lộ Vòng Cung Tuyến đường kết nối xuyên suốt với Mai Chí Thọ, Nguyễn Cơ Thạch, đường Ven Hồ
Trung Tâm… kết nối tất cả tiện ích tại line 1 Thủ Thiêm. Giúp cư dân River Thủ Thiêm di chuyển nhanh chóng đến các khu vực lân cận và toàn bộ
khu đô thị Thủ Thiêm như Empire City – Khu đô thị Sala Đại Quang Minh cực nhanh.
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The Luxe Thủ Thiêm ở bán đảo Thủ Thiêm có tất cả 4 cây cầu nối hướng về trung tâm Quận 1, Bình Thạnh, Quận 4.

3 PHÚT > Bình Thạnh thông qua cầu Thủ Thiêm 1
5 PHÚT > Đinh Tiên Hoàng – Quận 1 thông qua cầu Thủ Thiêm 2
8 PHÚT > Bến Thành thông qua Hầm Thủ Thiêm
12 PHÚT > Quận 4 thông qua cầu Thủ Thiêm 3
20 PHÚT > Quận 7 thông qua cầu Thủ Thiêm 4
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Vị trí The River 3.16 Thủ Thiêm Quận 2 - Giai giai đoạn 2 
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1
Tổng quan dự án căn hộ River Thủ Thiêm Giai Đoạn 2 
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Tên dự án: The River II (https://tapchiduan.net/tai-lieu/the-river-thu-thiem-316.html).

Vị trí: Lô 3.15 + 3.16 Đại Lộ Vòng Cung, khu đô thị Thủ Thiêm, Quận 2, TP. HCM.

Loại hình sản phẩm: căn hộ + shophouse + penthouse/duplex + trung tâm thương mại.

Chủ đầu tư: Liên doanh giữa CII và Re�co (City Garden Thủ Thiêm).
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Đơn vị thiết kế: DP Architects – Singapore.

Quy mô: 

3 tòa tháp căn hộ cao 24 tầng.

T4 cao 18 tầng (Giai đoạn 2).
T5 cao 24 tầng (Giai đoạn 2).
T6 cao 12 tầng (Giai đoạn 2).

Số lượng :  615 căn hộ.

Tiêu chuẩn bàn giao: Căn hộ cao cấp hoàn thiện cơ bản.

Thời hạn bàn giao:  Quý 1/2024 giai đoạn 2.

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Giá bán căn hộ The Luxe Thủ Thiêm 3.16 

Giá bán dự án căn hộ The Luxe Thủ Thiêm từ 4,800$ đến 5,600$ cho đợt mở bán đầu tiên , đợt mở bán thứ 2 có mức giá từ 5,200$ đến 6,500$ và
mức giá giai đoạn 2 chưa được công bố cụ thể nhưng theo mức giá bán hiện tại ở Line 1 thủ thiêm như The Metropole, Impire City, hay XI Thủ
Thiêm thì giá bán dự kiến của The Luxe Thủ Thiêm 3.16 có giá bán từ 6,800$/m  cho đợt mở bán này.

Trên đây là nhận định về giá bán The Luxe Thủ Thiêm 3.16. Khách hàng quan tâm có thể liên hệ với đội ngũ Tạp Chí Dự Án để xem nhà mẫu và tư
vấn cụ thể.

 

 

 

2 
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1
Lý do Khách hàng lựa chọn mua The Luxe Thủ Thiêm 3.16 

Có rất nhiều lý do để khách hàng lựa chọn mua The Luxe Thủ Thiêm nói chung và phân khu 3.16 nói riêng. Trong đó đội ngũ Tapchiduan lựa chọn

ra 4 yếu tố chính để phân tính bao gồm:

1. Vị trí The Luxe Thủ Thiêm Quận 2:

Là dự án tọa lạc vị trí vô cùng đẹp nằm tại đầu cầu Thủ Thiêm 1 và Thủ Thiêm 2 một nơi có giao thông đi lại vô cùng thuận lợi và điều khiển không
gian sống tại đây cũng rất tuyệt vời so với nhiều khu căn hộ chung cư quận 2 phát hiện nay. Đồng thời năm trên trục đường Đại Lộ Vòng Cung con
đường kết nối mọi công trình tại Thủ Thiêm Quận 2 thành 1 tổ hợp thống nhất . Vì vậy mà với lợi thế về giao thông cũng như không gian sống Hiền
Hòa và mát lạnh quanh năm Nhờ tọa lạc gần với sông Sài Gòn mà lại nhiều lợi ích thiết thực cho khách hàng nhất là những đối tượng khách hàng
có nhu cầu mua căn hộ chung cư Thủ Thiêm để ở sẽ có được môi trường sống vô cùng chất lượng.
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2. Chủ đầu tư dự án The River.
 

CII & REFICO Là hay chủ đầu tư cùng nhau hợp tác trong dự án mới tại Thủ Thiêm Đây là những đơn vị trí của Việt Nam và quốc tế đã và đang thúc
đẩy sự phát triển của thành phố Hồ Chí Minh ở Trung và nhiều tỉnh thành phố khác trên khắp cả nước nói chung và những công trình giao thông và
những tòa nhà cao tầng được thiết kế hiện đại chất lượng và mang trên mình một phong cách vô cùng độc đáo trở thành những biểu tượng kết
thúc bền lâu theo thời gian cho thành phố Hồ Chí Minh.
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3. Giá bán The River Quận 2.

Công ty Cổ phần Đầu tư Hạ tầng Kỹ thuật Tp.HCM là tổ chức đầu tư tài chính, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đại chúng, được thành lập
năm 2001 để góp phần thực hiện chủ trương xã hội hóa đầu tư hạ tầng của UBND TP.HCM.

Với tư cách là một tổ chức đầu tư tài chính, hoạt động theo mô hình công ty cổ phần đại chúng, việc ra đời của CII đã góp phần thực hiện chủ
trương xã hội hóa đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng của Nhà nước, thông qua việc hình thành một kênh huy động vốn trung và dài hạn của các tổ
chức tài chính, cũng như vốn nhàn rỗi trong dân và các thành phần kinh tế khác.

Sau hơn 16 năm hoạt động, công ty đã khẳng định được thương hiệu là nhà đầu tư có tiềm lực tài chính mạnh và uy tín trong lĩnh vực cơ sở hạ tầng
bao gồm: cầu đường giao thông, hạ tầng khu dân cư, hạ tầng khu công nghiệp, sản xuất và cung ứng nước sạch, dịch vụ thu phí giao thông.

Được thành lập vào năm 2003, Re�co là công ty phát triển bất động sản Việt Nam, có trụ sở tại Thành phố Hồ Chí Minh. Sức mạnh của Re�co được
xây dựng bởi nhiều yếu tố: phương pháp tiếp cận thị trường “low key”, sự tinh thông bản địa, mạng lưới các mối quan hệ rộng rãi, cùng với kinh
nghiệm và chuyên môn của đội ngũ điều hành cấp cao. Ban quản lý và lãnh đạo của Re�co có hơn 50 năm kinh nghiệm phát triển các dự án chất
lượng trên khắp Việt Nam và Úc.

Từ khi thành lập, Re�co đã tạo ra các dự án với chất lượng cao nhất, phù hợp thẩm mỹ và mang lại giá trị lâu dài cho các đối tác đầu tư, khách
hàng và cộng đồng địa phương. Cùng với các kiến trúc sư nổi tiếng thế giới, Re�co đang định nghĩa lại phương cách các nhà phát triển Việt Nam
tương tác và xử lý kiến trúc, thúc đẩy sự cân bằng giữa chức năng, vẻ đẹp và tính bền vững trong khi định hình lại nền trời, đường bờ biển và các
vùng lân cận ở Việt Nam.
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Giá bán căn hộ cao cấp Quận 2 hiện nay đã tăng nhiều hơn so với năm 2018 và dự kiến trong năm 2020 thì mức giá của mặt bằng thị trường căn hộ
Quận 2 thép tiếp tục tăng lên và đến với dự án The Luxe Thủ Thiêm 3.16 Quận 2 thì chúng ta sẽ có mức giá 6.500 USD/m2. nhiều chính sách ưu
đãi hấp dẫn sẽ được chủ đầu tư Re�co & CII mang đến cho các nhà đầu tư khi lựa chọn mua căn hộ mới tại Thủ Thiêm trong ngày Mở bán cũng
như trong quá trình Mở bán lâu dài với tổng số 1140 sản phẩm thuốc dự án The River Gia đoạn 2.
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4. Pháp lý dự án:
Phân khu The River ( Thủ Thiêm 3.16 ) là giai đoạn 2 của dự án The Luxe Thủ Thiêm do đó pháp lý dự án đã hoàn thành 100%. Khách hàng đang
quan tâm mua, bán The Luxe Thủ Thiêm có thể liên hệ ngay đến các dại lý phân phối để booking. Có thể nói sau hơn 2 năm không có nhiều sản
phẩm được tung ra thị trường vì lý do pháp lý đang được nhà nước siết chặt thì một dự án có tính pháp lý tốt như The Luxe Thủ Thiêm được nhiều
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khách hàng quan tâm đó là điều tất yếu. 

Trên đây là tổng hợp sơ bộ 4 lý do khách hàng chọn mua the river thu thiem bao gồm: 1/ Vị trí The Luxe Thủ Thiêm Quận; 2/ Chủ đầu tư dự án The
River;  3/ Giá bán The River Quận 2;  4/ Pháp lý hoàn thiện. Nếu có thêm ý kiến gì thêm Quý Anh/Chị có thể gửi góp ý về Email:
tapchiduan@gmail.com Hotline: 0901 5588 76

 

1
Tiện ích dự án The Luxe Thủ Thiêm 
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Tiện ích The Luxe Thủ Thiêm Quận 2 có gì ?
Vì chất lượng cuộc sống người dân ngày càng được nâng cao, nên ngoài vị trí và chất lượng công trình, hệ thống tiện ích The River 316 Thủ Thiêm
cũng được các cư dân tương lai quan tam rất nhiều. 

The Luxe Thủ Thiêm được hình thành một hệ thống tiện ích cao cấp bên trong các tòa nhà, đảm bảo ứng sinh hoạt và nhu cầu giải trí của cư dân.
Dự án được chú trọng vào mảng xanh nên hầu hết đều được bao phủ bởi màu xanh của cây cỏ, thiếp lập môi trường sống chuẩn xanh.

 

1. Tiện ích nội khu The Luxe Thủ Thiêm.
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Để đảm bảo được chất lượng sống của cư dân thì bên cạnh không gian sống trong lành và lợi thế về giao thông đi lại thì tiện ích Nội khu của căn hộ
Quận 2 cũng là một trong những vấn đề được chủ đầu tư quan tâm vì vậy mà một hệ thống dịch vụ tiện ích Nội khu đồng bộ được thiết kế quy
hoạch hiện đại sẽ mang lại những lợi ích thiết thực cho cộng đồng dân cư nơi đây.

 

Góc nhìn về đêm ngay Đại Lộ Vòng Cung về The Rive Thủ Thiêm.
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Các tiện ích The Luxe Thủ Thiêm phục vụ đời sống cư dân như: phòng gym, vườn yoga, khu sân chơi trẻ em, hồ bơi, khu BBQ ngoài trời,…Bên cạnh
đó còn có những tiện ích cao cấp như: Nhà hàng phong cách châu Âu, hồ ngắm cảnh thư giãn, các shop coffee sang trọng, khu vui chơi giải trí,
phòng đa năng,….

 

Góc nhỏ tiện ích nội khu với những hàng cây, ánh đèn, cùng tiềng nhạc để cư dân có thể tái tạo năng lượng sau một ngày dài.

 Hotline: 0901 5588 76  (https://www.facebook.com/tapchiduan.net/) 
(https://twitter.com/tapchiduan) 

(https://plus.google.com/u/3/)



(tel:0901 5588 76)



Vui lòng để lại tin nhắn cần
tư vấn hoặc gọi hotline:
0901 5588 76

https://www.facebook.com/tapchiduan.net/
https://twitter.com/tapchiduan
https://plus.google.com/u/3/
javascript:void(0)
tel:0901 5588 76


22:31, 19/11/2021 The Luxe Thủ Thiêm | Giá Bán & Mặt Bằng | Refico

https://tapchiduan.net/tai-lieu/the-luxe-thu-thiem.html 27/63

Khu vực mua sắm tiếp cận với khách hàng du lịch, làm việc tại Quận 2
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Một số tiện ích The Luxe Thủ Thiêm: 

Hồ bơi nội khu với không gian xanh mát, gia đình có thể trãi nghiệm cung nhau.

 

Hồ bơi 50m olympics
Feature Cabanas
Bể sục
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Bể bơi trẻ em
Đài phun nước
Khu vườn xanh mát
Sân chơi trẻ em
Sân thượng khu BBQ / Pavllions
Khu tập thể hình
Phòng tập Gym & Yoga

Phòng Bida
Phòng karaoke
Rạp phim
Khu vui chơi giải trí
Phòng chức năng
Phòng đa năng
Đường chạy bộ
Nhà vệ sinh
Phòng thay đồ
Phòng xông hơi
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2. Tiện ích ngoại khu The Luxe Thủ Thiêm.
 

Vì dự án The Luxe Thủ Thiêm nằm ngay tại lõi trung tâm khu đô thị Thủ Thiêm, sát cạnh với các dự án lớn như: Esco Smart City, Empire City, khu
dân cư cao cấp Sala Đại Quang Minh….. Vì vậy ngoài hệ thống tiện ích The Luxe Thủ Thiêm nội khu cao cấp, cư dân còn được thừa hưởng hệ thống
hạ tầng phát triển hoàn thiện đồng bộ, thông thoáng cùng tuyến lộ trình kết nối trung tâm nhanh chóng và tiện lợi.

 

 

 

1
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Xem nhà mẫu The Luxe Thủ Thiêm 
 

Nhà mẫu căn hộ The Luxe Thủ Thiêm tọa lạc tại khu đất 3.16 Thủ Thiêm.

 

Căn hộ mẫu The Luxe Thủ Thiêm 1 phòng ngủ
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Hình ảnh căn hộ mẫu diện tích 63 m  phòng khách2
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Hình ảnh căn hộ mẫu diện tích 63 m  phòng ngủ2 
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1
Xem nhà mẫu The River 3.16 Thủ Thiêm ở đâu? 

o

 

T

Toàn cảnh The River 3.16 Thủ Thiêm Quận 2 

Tiến độ xây dựng The River 3.15 Thủ Thiêm.
Cập nhật mới nhất về tiến độ xây dựng dự án căn hộ The River 315 Thủ Thiêm Quận 2 tháng 5/2021.
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1
Tiến độ thanh toán mua căn hộ The Luxe Thủ Thiêm 3.16 

 

Giá bán & tiến độ thanh toán (PTTT) dự án The Luxe Thủ Thiêm 3.16 hiện tại chưa được chủ đầu tư Re�co công bố, Đội ngũ Tapchiduan.net sẽ

cập nhật sớm nhất từ chủ đầu tư đến quý vị khách hàng. Để nhận thông tin kịp thời về dự án The Luxe Thủ Thiêm khách hàng vui lòng liên hệ

phòng kinh doanh dự án hoặc để lại thông tin liên hệ để nhân viên kinh doanh chủ động liên hệ cung cấp thông tin dự án cho mình.
 

Loại hình căn hộ Số phòng ngủ Diện tích (tim tường) Giá bán

1 phòng ngủ 1PN 64 m2 11.950 tỷ - 12.2 tỷ

2 phòng ngủ 2PN 85m2  / 94.5m2 14.6  tỷ - 15.2 tỷ

3 phòng ngủ 3PN 140m2 23.3 tỷ - 25.6 tỷ

4 phòng ngủ 4PN 203m2 / 220m2 37.9 tỷ - 42.5 tỷ

*Ghi chú: Giá bán ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, giá bán chính thức có thể thay đổi tùy thuộc vào vị trí và tầng của căn hộ Khách hàng lựa
chọn.

Phương thức thanh toán dự án The Luxe Thủ Thiêm Quận 2.
 

Khách hàng quan tâm The Luxe Thủ Thiêm có thể giữ chỗ thiện chí 100 triệu / số thứ tự (Có hoàn lại nếu không chọn được sản phẩm phù hợp)
mọi thông tin chi tiết về chính sách bán hàng sẽ được cập nhật ngay sau khi chủ đầu tư Re�co & CII công bố.

Giữ chổ : 200.000.000 VNĐ Có hoàn lại
Ngày Chọn căn: Xác nhận đặt cọc KHL 200.000.000 VND
Đợt 1: Ký HĐMB, thanh toán 10% GTCH
Đợt 2: Tháng 10/2020, thanh toán 5%
Đợt 3: Tháng 10/2020, thanh toán 5%
Đợt 4: Tháng 10/2020, thanh toán 5%
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Đợt 3: Tháng 12/2020, thanh toán 5%
Đợt 4: Tháng 02/2021, thanh toán 4%
Đợt 5: Tháng 03/2021, thanh toán 4%
Đợt 6: Tháng 04/2021, thanh toán 4%
Đợt 7: Tháng 05/2021, thanh toán 4%
Đợt 8: Tháng 06/2021, thanh toán 4%
Đợt 9: Tháng 07/2021, thanh toán 5%
Đợt 10: Tháng 08/2021, thanh toán 5%
Đợt 11: Tháng 09/2021, thanh toán 5%
Đợt 12: Bàn giao Q1/2022, thanh toán 25%
Đợt cuối: Thông báo bàn giao GCNQSHĐ, thanh toán 5%

*Ghi chú: Tiến độ thanh toán ở trên chỉ mang tính chất tham khảo, Tiến độ thanh toán chính thức có thể thay đổi tùy thuộc vào CĐT cùng như nhu
cầu của Khách hàng lựa chọn.

TƯ VẤN 0901 5588 76 & ĐĂNG KÝ NHẬN THÔNG TIN MIỄN PHÍ !

* Quý khách vui lòng nhập đầy đủ thông tin để nhân viên hổ trợ tốt hơn *

 

 

 

 

 

Q&A dự án The Luxe Thủ Thiêm 3.16 Giai Đoạn 2.
 

Họ và tên

Số điện thoại

Địa chỉ email

Đăng Ký Tư Vấn
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Địa điểm nổi bật

The Luxe Thủ Thiêm 3-16 giá bán bao nhiêu ?
Giá bán căn hộ thấp nhất khoảng 4800 usd/m2 Giá bán cao nhất khoảng 7000 usd/m2. Giá bán căn hộ trung bình là: 6500 usd/m2.

Vị trí dự án ở đâu ?
Địa chỉ dự án tại Lô 3-15 & 3-16 khu đô thị mới Thủ Thiêm, Quận 2, Thành Phố Hồ Chí Minh

Chủ đầu tư dự án là công ty nào ?
Liên doanh Re�co (đã từng xây dựng City Garden) và CII làm chủ đầu tư dự án.

Dự án bán hết chưa hay mới ?
Mở bán thành công giai đoạn 1 năm 2020, dự kiến Quý 1/2021 mở bán giai đoạn 2.

1

TIN PHỔ BIẾN

TIN MỚI CẬP NHẬT

(tin-tuc/gotec-land-ra-mat-du-an-asiana-riverside-quan-7.html)
Gotec Land ra mắt dự án Asiana Riverside Quận 7 (tin-tuc/gotec-land-ra-mat-du-an-asiana-riverside-quan-7.html)
09 Jul 2021
Gotec Land đã chính thức khởi động dự án Asiana Riverside tại đường Bến Nghé, P.Tân...

(tin-tuc/thao-dien-green-dam-bao-quyen-loi-khach-hang-khi-mua-san-pham.html)
Thảo Điền Green đảm bảo quyền lợi khách hàng khi mua sản phẩm? (tin-tuc/thao-dien-green-dam-bao-quyen-loi-khach-hang-khi-mua-san-pham.html)
24 Jul 2021
Pháp lý được xem là “giấy khai sinh” của một dự án. Việc dự án Thảo Điền...

Dự án tại Quận 1 (http://tapchiduan.net/index.php?com=search-
project&keyword=C%C4%83n+h%E1%BB%99+Qu%E1%BA%ADn+1&quan=103&gia=)

Dự án tại Quận 2
Dự án tại Quận 3

Dự án Sunshine City Sài Gòn (http://tapchiduan.net/du-an/can-ho-sinshine-city-quan-
7.html)

Dự án Ventosa Luxury (http://www.tapchiduan.net/du-an/du-an-ventosa-tan-thanh-
quan-5.html)

 Hotline: 0901 5588 76  (https://www.facebook.com/tapchiduan.net/) 
(https://twitter.com/tapchiduan) 

(https://plus.google.com/u/3/)



(tel:0901 5588 76)



Vui lòng để lại tin nhắn cần
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Dự án tại Quận 12 (http://tapchiduan.net/index.php?com=search-
project&keyword=qu%E1%BA%ADn+12&quan=&gia=)

Dự án tại Quận 5
Dự án tại Quận 7
Dự án Aio City Bình Tân (https://tapchiduan.net/du-an/can-ho-aio-city-binh-tan.html)
Dự án Senturia Nam Sài Gon (https://tapchiduan.net/tai-lieu/thong-tin-du-an-senturia-

nam-sai-gon-cdt-tien-phuoc.html)
River City Thủ Đức (https://tapchiduan.net/du-an/river-city-thu-duc.html)

Dự án Hado Green Lane (http://www.tapchiduan.net/du-an/hado-green-lane.html)
Căn hộ 251 Hoàng Văn Thụ (http://www.tapchiduan.net/du-an/can-ho-251-hoang-van-

thu.html)
Dự án Hado Centrosa Garden
Căn hộ Panorama River Villa (https://tapchiduan.net/du-an/panorama-river-villa-dao-tri-

quan-7.html)
Dự án Sunshine Diamond River
Dự án Sunshine Horizon (https://tapchiduan.net/du-an/sunshine-horizon-quan-4.html)
Stella En Tropic (https://tapchiduan.net/tai-lieu/stella-en-tropic-vo-van-kiet-binh-tan.html)

Dự án tại Quận 8
Dự án tại Quận 9 
Dự án tại Quận 1
Dự án tại Quận Phú Nhuận
Dự án tại Quận Bình Thạnh (http://tapchiduan.net/index.php?com=search-

project&keyword=&quan=93&gia=)
Dự án Park Legend Tân Bình (http://tapchiduan.net/du-an/can-ho-park-legend.html)
Dự án Sunshine City Sài Gòn (https://tapchiduan.net/du-an/sunshine-city-quan-7.html)
Sài Gòn Sports City (https://tapchiduan.net/du-an/can-ho-sai-gon-sport-city-keppel-land-

quan-2.html)
Bảo Lộc Greenwich (https://baolocgreenwich.net/du-an/bao-loc-green-wich.html)

Dự án Rich Star Novaland (http://www.tapchiduan.net/du-an/can-ho-richstar-novaland-
tan-phu.html)

Dự án Diamond Lotus Lake View (http://www.tapchiduan.net/du-an/can-ho-diamond-
lotus-lake-view.html)

Dự án Ventosa Luxury (http://www.tapchiduan.net/du-an/du-an-ventosa-tan-thanh-
quan-5.html)

Dự án tại Quận 9  
Dự án tại Quận Tân Phú
Dự án Lovera Vista Khang Điên (https://tapchiduan.net/du-an/can-ho-lovera-vista-khang-

dien.html)
Dự án đất nền Cửa Lò Nghệ An (https://tapchiduan.net/tags/dat-nen-cua-lo-nghe-an.html)
Dự án The River Thủ Thiêm (https://tapchiduan.net/du-an/the-river-thu-thiem-quan-

2.html)
Dự án Asiana Riverside (https://tapchiduan.net/du-an/asiana-riverside.html)

TẠP CHÍ DỰ ÁN (https://tapchiduan.net/)
 Địa chỉ: Số 11 Hồ Xuân Hương, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM

 Hotline: 0901 5588 76 (tel:0901558876) - 0909 98 0420 (tel:0909980420)

 Email:tapchiduan@gmail.com

 

 (https://www.dmca.com/Protection/Status.aspx?ID=1283acea-3eb5-4974-a8e4-53c1c44f4f91&refurl=https://tapchiduan.net/tai-lieu/the-luxe-thu-thiem.html)

THÔNG TIN
Tin tức thị trường (http://www.tapchiduan.net/tin-tuc.html)

Báo cáo và phân tích (http://www.tapchiduan.net/tai-lieu.html)

Cẩm nang nhà đất

Kiến thức cho mua giới

Hướng dẫn sử dụng

DỊCH VỤ
Bán & Cho thuê (http://www.tapchiduan.net/cho-thue-can-ho.html)

Mua bán căn hộ với TCDA (https://tapchiduan.net/du-an.html)

Bán đất nền với TCDA (https://tapchiduan.net/dat-nen.html)

Đất Nền Bảo Lộc (https://tapchiduan.net/du-an/bao-loc-greenwich.html)

 Hotline: 0901 5588 76  (https://www.facebook.com/tapchiduan.net/) 
(https://twitter.com/tapchiduan) 

(https://plus.google.com/u/3/)



(tel:0901 5588 76)



Vui lòng để lại tin nhắn cần
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DỰ ÁN NỖI BẬT
Dự án Aio City Bình Tân (https://tapchiduan.net/du-an/can-ho-aio-city-binh-tan.html).

Dự án Sunshine Horizon (https://tapchiduan.net/du-an/sunshine-horizon-quan-4.html).

Dự án Asiana Riverside (https://tapchiduan.net/du-an/asiana-riverside.html).

Dự án Moonlight Complex (https://tapchiduan.net/du-an/moonlight-complex.html).
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