




VIỆT NAM - ĐIỂM ĐẾN ĐẦU TƯ 
HẤP DẪN NHẤT của 
CHÂU Á THÁI BÌNH DƯƠNG

Nằm ở Đông Nam Á thuộc khu vực xích đạo có nguồn tài nguyên thiên nhiên phong phú và thời tiết 
dễ chịu nên Việt Nam là một quốc gia tuyệt vời để sinh sống. 
Việt Nam là một thị trường phát triển năng động thu hút nhiều thương hiệu bất động sản quốc tế. 
Các thương hiệu này ưu tiên lựa chọn vì Việt Nam là thị trường tiềm năng và nhu cầu về bất động sản 
đang rất lớn.
Theo Quỹ Tiền tệ Quốc tế (IMF), GDP Việt Nam năm 2020 ước tính đạt 340,6 tỷ USD. Điều này giúp 
Việt Nam trở thành quốc gia có nền kinh tế lớn thứ 4 khu vực Đông Nam Á.
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CHỈ SỐ KINH TẾ VĨ MÔ 
QUÝ 1 NĂM 2021 CỦA VIỆT NAM

Việt Nam tiếp tục là quốc gia duy nhất trong 
khu vực Đông Nam Á được dự báo tăng 
trưởng dương, Quý 1 năm 2021 đạt mức 4,5%. 

Việt Nam duy trì tăng trưởng kinh tế ổn định 
giúp các nhà đầu tư nước ngoài tự tin hơn để 
tiếp tục đầu tư vào thị trường hấp dẫn này.

TĂNG TRƯỞNG ĐẦU TƯ, 2019-2021
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của 

Chỉ số GDP Việt Nam tăng cao nhất ĐNA

Nguồn: Savills



CƠ HỘI VÀNG 
HIỆP ĐỊNH THƯƠNG MẠI 
TỰ DO VIỆT NAM – CHÂU ÂU 

Theo các chuyên gia kinh tế, Hiệp định Thương mại Tự do Việt Nam – Châu Âu (EVFTA) có 
hiệu lực sẽ cơ cấu lại các mặt hàng xuất nhập khẩu, đầu tư, tạo thế tự chủ, bớt lệ thuộc vào một số 

thị trường truyền thống, đảm bảo cho nền kinh tế của Việt Nam có thể phát triển bền vững. 

EVFTA được ví là “con đường cao tốc hướng Tây”, kết nối Việt Nam tới một không gian thị trường 
rộng lớn và có tiềm năng hàng đầu trên thế giới cả về tài chính, công nghệ và thị trường. Từ đó 

Việt Nam sẽ thu hút nhiều nhà đầu tư đến từ EU và các nước khác.

từ



APPLE SẼ CHỌN 
VIỆT NAM ĐỂ 
ĐẦU TƯ TỚI 1 TỶ USD

Theo Báo Đầu tư, Apple sẽ đầu tư tới 1 tỷ USD vào 
Việt Nam để xây dựng một trung tâm cơ sở dữ liệu 
phục vụ khu vực châu Á.

Ngoài ra, Apple sẽ chính thức chuyển sản xuất iPad, 
Macbook từ Trung Quốc sang Việt Nam. 

Nhiều đối tác gia công lớn của Apple như Foxconn, 
Luxshare, GoerTek, Compal đều có các nhà máy tại 
Việt Nam. Các thiết bị của Apple như tai nghe Airpods, 
loa Homepod Mini đang được sản xuất tại Việt Nam. 
Sắp tới, nhà máy Foxconn tại Bắc Giang đã đầu tư 1,5 
tỉ USD vào Việt Nam sẽ có kế hoạch tăng vốn đầu tư 
thêm 700 triệu USD để sản xuất thêm iPad.

Những thông tin này là minh chứng cho sức hấp dẫn 
của thị trường Việt Nam đối với các thương hiệu 
tầm cỡ trên thế giới.



THỊ TRƯỜNG BẤT ĐỘNG SẢN 
NĂNG ĐỘNG VÀ TIỀM NĂNG 
GIA TĂNG LỢI NHUẬN 
HẤP DẪN 

Theo CBRE, các dự án thuộc phân khúc hạng sang ghi nhận sự 
gia tăng đáng kể của giá sơ cấp, cụ thể năm Q1. 2021, giá trung 
bình là 6,619 USD cho mỗi mét vuông, tăng 4,7% so với cùng kỳ 
năm trước.

Tỉ lệ hấp thụ (Absorption Rate) trong Q1. 2021 với phân khúc cao 
cấp là gần 90%. Dự đoán giá sơ cấp sẽ vẫn tiếp tục tăng đến hết 
năm 2022 ở mức 4% cho phân khúc cao cấp.

Đặc biệt, khu Đông sẽ tiếp tục dẫn dắt thị trường và trở thành 
khu vực tiềm năng đối với nhà đầu tư.

“Trong bối cảnh nền kinh tế nội địa tiếp tục khả quan, giá tăng 
trong thị trường nhà liền thổ phần lớn đến từ lượng vốn lớn. 
Nguồn cung khan hiếm đang thúc đẩy mạnh mẽ phân khúc này” 
(bà Võ Thị Khánh Trang, Phó Giám đốc Bộ phận Nghiên cứu 
Thị trường, TP.HCM)

Nguồn cung Đã bán Giá bán

BIỆT THỰ & NHÀ PHỐ
NGUỒN CUNG MỚI VÀ TÌNH HÌNH 

GIAO DỊCH
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Nằm ở phía Đông thành phố Hồ Chí Minh, Đông Sài Gòn là “hành lang kinh tế mới” tại 
Việt Nam.  Đông Sài Gòn trong đó có một phần thuộc Đồng Nai đóng vai trò là trung tâm 
kinh tế của khu vực Đông Nam Bộ và có hệ thống giao thông tiên tiến như nhiều quốc lộ, 

sân bay quốc tế Long Thành…mang lại nhiều điều kiện thuận lợi cho các hoạt động kinh tế. 
Đồng Nai hiện có 32 khu công nghiệp.

Trong năm 2020, GRDP của Đồng Nai tăng 4,44% so với cùng kỳ năm trước. Đồng Nai một 
trong những tỉnh có đầu thu ngân sách khủng nhất, tỉnh xuất siêu gần 50% cả nước.

ĐÔNG SÀI GÒN – 
HÀNH LANG KINH TẾ MỚI 

CỦA KHU VỰC

Khu vực kinh tế 
trọng điểm phía Nam

Đồng Nai
Tp. Hồ Chí Minh

Vị trí dự án
2.84

2.4%

2.84 TRIỆU DÂN
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NHƠN TRẠCH –
VỊ TRÍ CHIẾN LƯỢC, 
TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN 
VƯỢT TRỘI 
Nhơn Trạch là một khu đô thị năng động của Phía Đông 
TP.HCM. 

Nhơn Trạch được quy hoạch là trung tâm công nghiệp, 
thương mại dịch vụ, du lịch, giáo dục và đào tạo khoa học 
công nghệ của tỉnh Đồng Nai. 

Khu vực này có cơ sở hạ tầng hiện đại để kết nối tất cả 
các khu vực kinh tế trọng điểm ở phía Nam cũng như 
TP.HCM. Chính vị trí góp phần gia tăng giá trị cho các dự án 
bất động sản toạ lạc tại Nhơn Trạch. 

• Đường 25B mở rộng lên 80m với 4 làn xe, sẽ hoạt động vào 
năm 2025.

• Đường 319 sẽ kết nối trực tiếp từ SwanBay đến Cao tốc 
Long Thành - Dầu Giây; sẽ hoàn thành vào cuối năm 2021.

TT

1 Cao tốc TP.HCM – Long Thành (55km, kết nối TP.HCM – Đồng Nai) Hoàn thành

Dự kiến hoàn thành Q4. 2021

Dự kiến hoàn thành Q4. 2021

Giai đoạn xây dựng 2021 – 2025

Dự kiến thông xe vào Q3. 2021

Dự kiến hoàn thành Q4. 2021

Dự kiến hoàn thành Q4. 2022

Giai đoạn 2 dự kiến hoàn thành 
Q4. 2021

Khởi công vào cuối năm 2020 
Giai đoạn đầu tiên: 2019 - 2025
Giai đoạn 1 từ Tân Vạn đến Nhơn 
Trạch: Dự kiến khởi công Q4. 2021

Đường 25B (4 làn và 80m)

Đường 319

Sân bay Quốc tế Long Thành

Đường vành đai 03, kết nối TP.HCM – Đồng Nai – Bình Dương – Long An

Đường Nguyễn Ái Quốc (Đường 25C)

Cao tốc Bến Lức – Long Thành dọc Long An – Đồng Nai – TP.HCM

Cầu Cát Lái, kết nối Quận 2 - Nhơn Trạch

Cầu Bình Khánh, kết nối Cần Giờ - Nhà Bè

Cầu Phước Khánh, kết nối Nhơn Trạch – Cần Giờ
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(*) Nội dung & hình ảnh mang tính chất tham khảo. Tiến độ hoàn thành các công trình giao thông & cơ sở hạ 
tầng kết nối vùng có thể thay đổi hoặc điều chỉnh theo thực tế thực hiện của các cơ quan có thẩm quyền.



Trong báo cáo mới đây của viện nghiên cứu Wealth-X, 
một tổ chức cung cấp thông tin về tài sản toàn cầu 
kết luận rằng, mức độ tăng trưởng của nhóm có tài sản 
5 – 30 triệu đô, hay được xem là nhóm dân số tài sản 
cao trong năm 2020 là 1.3% nâng tổng số lên tới 2,7 triệu 
cá nhân trên toàn cầu. 



Năm 2020, số người siêu giàu (sở hữu tài sản 
trên 30 triệu USD) tại Việt Nam là 390 người.

Dự kiến tới năm 2025, dân số siêu giàu châu 
Á sẽ chiếm 24% toàn cầu, tăng 17% so với một 
thập kỷ trước. Ước tính tốc độ tăng trưởng 
người siêu giàu tại Việt Nam đạt 31% với 511 
người có tài sản trên 30 triệu USD và 25.812 
người sở hữu tài sản hơn 1 triệu USD vào năm 
2025, số liệu theo một báo cáo được công bố 
vào đầu năm nay của Knight Frank. 
Chính sự bùng nổ của tầng lớp thượng lưu 
và trung lưu sẽ mang lại nhiều tiềm năng cho 
phân khúc cao cấp.

Việt Nam đang dần thu hút đầu tư từ tầng lớp 
thượng lưu tại Châu Á.
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NHU CẦU THỊ TRƯỜNG 
TIỀM NĂNG CỦA PHÂN KHÚC 
BẤT ĐỘNG SẢN CAO CẤP

và

TP.HCM nằm trong top 5 địa điểm thu hút nhà đầu tư 
bất động sản tại Châu Á Thái Bình Dương.

Theo khảo sát từ CBRE, các nhà đầu tư quan tâm đến 
thị trường Đông Nam Á cho biết sẽ sẵn sàng chi trả 
nhiều hơn cho các bất động sản trong năm tới.

39,4% những nhà đầu tư này sẵn sàng trả giá cao hơn 
10% so với năm 2020, và 19,7% sẵn sàng trả nhiều hơn 
mức 10%. 

60% nhà đầu tư được khảo sát có dự định mua nhiều 
bất động sản hơn trong năm 2021.

Nguồn: CBRE 
Hình minh họa Hình minh họa



BẤT ĐỘNG SẢN ĐẢO 
THU HÚT GIỚI THƯỢNG LƯU

Bất động sản đảo đã thực sự thu hút được các tỉ phú trên thế giới như: 
Larry Ellison - người sáng lập Oracle hay Richard Branson, Paul Allen, 

Oprah Winfrey… Làn sóng chọn bất động sản đảo lan tỏa từ các vùng kinh tế 
lớn trên thế giới, đã đến Việt Nam. 

Sự hạn chế về nguồn cung sản phẩm bất động sản trên đảo tự nhiên trong khi 
nguồn cầu không ngừng tăng cao đã dẫn đến khan hiếm sản phẩm bất động sản 
đảo. Các khu đô thị đảo càng ngày càng gia tăng giá trị và được coi là đích đến 

chỉ dành cho giới thượng lưu. 



GIÁ TRỊ CỦA BẤT ĐỘNG SẢN ĐẢO:

• Vị trí vừa biệt lập an toàn, vừa thuận tiện kết nối về 
trung tâm các thành phố lớn nhờ hệ thống hạ tầng 
phát triển đồng bộ.

• Theo quan niệm về phong thủy của người Á Đông, 
nước được coi là cội nguồn của sự sống. Không gian 
sống được bao quanh bởi sông nước, cây xanh có 
giá trị quan trọng mang lại tài lộc và thịnh vượng 
cho gia chủ.

• Phù hợp cho lối sống thuận tự nhiên, mang đậm 
dấu ấn cá nhân, biệt lập trong một môi trường sống 
thiên nhiên nguyên bản, tách biệt với không gian 
ồn ào bên ngoài, an toàn trong mọi hoàn cảnh 
dịch bệnh. 

• Hệ sinh thái nguyên sơ, cây cỏ tốt tươi, thiên nhiên 
trong lành thuần khiết cũng mang sức hấp dẫn cho 
các khu đô thị đảo.

• Sở hữu biệt thự trên đảo đã và đang trở thành 
“đặc điểm nhận diện” của những người không chỉ 
thành đạt về tài chính, mà còn am tường kiến trúc, 
nghệ thuật và phong cách sống.

• Sự khan hiếm của bất động sản đảo càng thúc đẩy 
giá trị gia tăng cho các dự án sở hữu vị trí trên đảo 
tự nhiên.



SWANBAY
ĐỊNH DANH 
ĐẢO THƯỢNG LƯU



Toạ lạc trên đảo Đại Phước thuộc phía Đông TP. Hồ Chí Minh, 
SwanBay sở hữu một hệ thống cơ sở hạ tầng giao thông đa dạng 
và hiện đại gồm: đường bộ, đường thủy và đường hàng không. 
Cư dân có thể kết nối dễ dàng và nhanh chóng với trung tâm 
TP. Hồ Chí Minh và sân bay Quốc tế Long Thành, cũng như các 
vùng lân cận.

VỊ TRÍ ĐỘC TÔN, 
ĐA DẠNG KẾT NỐI

BẾN
BẠCH ĐẰNG

NG. ÁI QUỐC (25C)

(25B)

(*) Nội dung & hình ảnh mang tính chất tham khảo. Tiến độ hoàn thành các công trình giao thông & cơ sở hạ tầng 
kết nối vùng có thể thay đổi hoặc điều chỉnh theo thực tế thực hiện của các cơ quan có thẩm quyền.



ĐẢO TỰ NHIÊN tại 
ĐÔNG SÀI GÒN
SwanBay được hưởng lợi từ vị trí trên đảo 
tự nhiên với bốn mặt giáp sông tạo thành 
vành đai giúp thanh lọc không khí mang lại 
sự riêng tư và an ninh đặc quyền cho toàn đảo.

Các kiến trúc sư đã kết hợp hài hoà cảnh sắc 
thiên nhiên sẵn có, khéo léo kiến tạo thêm 
các tiện ích đẳng cấp và cảnh quan kiến trúc 
đặc sắc để làm nổi bật giá trị thiên nhiên 
trong lành và thuần khiết.

Hình minh họa



TỔNG QUAN 
QUY HOẠCH SWANBAY

49.5 HA 17.8 HA 8.75 HA 16.9 HA 51.4 HA4.7 HA 7.0 HA 49.5 HA
Nhà ở Căn hộ Thương mại Dịch vụ

cộng đồng
Cây xanh và
hồ nước

Du lịch Trường học Đường bộ

*Hình ảnh và thông số thiết kế dựa theo quy hoạch hiện tại với mục đích minh họa và có thể thay đổi.



GIÁ TRỊ NỔI BẬT
của SWANBAY

• Vị trí độc tôn trên đảo tự nhiên bốn mặt giáp sông 
• Thừa hưởng sự phát triển nhanh chóng của cơ sở hạ tầng giao thông 

đa dạng và đồng bộ 
• Khu đô thị nghỉ dưỡng đẳng cấp quốc tế dành cho giới thượng lưu 
• Không khí thuần khiết với hơn 70% diện tích dành cho khu cảnh 

quan, công viên và tiện ích 
• Tiện ích hoàn hảo chuẩn resort đẳng cấp 5 sao
• Hệ thống dịch vụ toàn diện đáp ứng tích hợp nghỉ dưỡng, sinh sống 

và phát triển kinh doanh
• Sở hữu hệ thống trường học quốc tế KinderWorld của Singapore 
• Thiết kế sang trọng, dấu ấn của nghệ thuật kiến trúc đương đại 
• Đa dạng loại hình sản phẩm phù hợp với nhu cầu khác nhau của các 

khách hàng thành đạt
• Được phát triển bởi SwanCity - Thương hiệu bất động sản quốc tế 

trụ sở chính tại Singapore



NHỮNG LỢI THẾ 
NỔI BẬT



QUY HOẠCH
 TỔNG THỂ VƯỢT TRỘI

Tất cả các phân khu 
kết nối với lõi 

trung tâm là không 
gian mở ở chính giữa

Sở hữu nhiều công viên 
xanh nổi bật là 

công viên kênh đào và 
đường chạy bộ có 

thiết kế cảnh quan vượt trội 

Phố thương mại mang 
lại nhịp sống năng 
động cho cư dân

Hình minh họa



KHU ĐÔ THỊ có 
TIỀM NĂNG PHÁT TRIỂN CAO

Với vị trí độc tôn và sự phát triển mạnh mẽ của 
SwanBay trong những năm qua, đảo thượng lưu 
này đang trở thành điểm đến hứa hẹn nhất của 
các nhà đầu tư.
Sản phẩm nhà ở tại SwanBay đã tạo dựng được 

uy tín trên thị trường với mức tăng giá cao 
lên đến 70% và được khách hàng hài lòng.
Tỷ lệ khách hàng cũ có nhu cầu mua thêm và 
giới thiệu cho khách hàng mới rất cao. 

Hình minh họa



ĐẠI CÔNG VIÊN DU LỊCH GIẢI TRÍ 22HA SÂN TENNIS & CÂU LẠC BỘ CỘNG ĐỒNG

TIỆN ÍCH ĐỈNH CAO 
của SWANBAY



NHÀ HÀNG &
QUÁN CAFÉ

CLINIC
QUẢNG TRƯỜNG 
& ĐÀI PHUN NƯỚC

BẾN DU THUYỀN



HỆ THỐNG TRƯỜNG QUỐC TẾ 
KINDERWORLD của SINGAPORE

KinderWorld sẽ có hệ thống trường học quốc tế từ mầm non cho tới trung học phổ thông.

KinderWorld hướng tới việc đào tạo toàn diện cho học sinh thông qua chương trình giảng dạy 
phong phú và chặt chẽ, được sự hỗ trợ, giám sát và đánh giá bởi các chuyên gia giáo dục từ 
Tập đoàn Giáo dục Quốc tế KinderWorld (Singapore). 



TIỆN ÍCH ĐẲNG CẤP
của OASIA



• BBQ bên sông
• Sân chơi trẻ em
• Đài phun nước
• Khu thư giãn ngoài trời
• Vườn tản bộ
• Sảnh đón khách
• Hồ bơi vô cực
• Hồ bơi trẻ em
• Khu thư giãn hồ bơi
• Khu vực ngắm cảnh

Ngoài những tiện ích được thừa hưởng từ đảo thượng lưu SwanBay, 
cư dân Oasia còn được tận hưởng những đặc quyền tiện ích nghỉ 
dưỡng riêng. 

• Vườn mê cung
• Lối đi massage chân
• Thư viện
• Vườn cây
• Phòng trà và sảnh ngắm cảnh
• Nhà hát ngoài trời
• Vườn treo
• Sảnh cộng đồng/ phòng đọc sách
• Phòng chơi game
• Khu vực cắm trại
• Jacuzzi

Hình minh họa
*Hình ảnh và thông số thiết kế dựa theo quy hoạch hiện tại với mục đích minh họa và có thể thay đổi.



CLUBHOUSE 
GIÀU TIỆN ÍCH, 
ĐA TRẢI NGHIỆM

Với hệ thống tiện ích được đầu tư hoành tráng bậc nhất, 
Clubhouse rộng 1000m2 theo phong cách nghỉ dưỡng 5 sao 
với chuỗi tiện ích đáp ứng tối ưu nhu cầu của các chủ nhân. 

• Sảnh đón theo phong cách 
khách sạn 5 sao

• Khu vực làm việc
• Khu vực đọc sách
• Khu vực cafe

• Phòng đa năng
• Khu vui chơi trẻ em
• Phòng Gym/ Yoga
• Khu xông hơi
• Sân thể thao đa năng

Hình minh họaHình minh họa





SƠ ĐỒ MẶT BẰNG 
CLUBHOUSE

*Hình ảnh và thông số thiết kế dựa theo quy hoạch hiện tại với mục đích minh họa 
và có thể thay đổi.

Tầng 1

Tầng 2



CẢNH QUAN XANH
DẤU ẤN 

CUNG ĐƯỜNG LÕI TRUNG TÂM

Cung cấp cảnh quan biểu tượng cho 
phong cách Nhật Bản và tạo nên không khí 
sôi động trẻ trung cho toàn dự án.

CỤM CÔNG VIÊN CHỦ ĐỀ

Là dấu ấn cảnh quan của toàn bộ các khu, nơi hội tụ các giá trị về nghệ thuật 
kiến trúc cảnh quan.

CÔNG VIÊN MỞ 

Tạo không gian cho vui chơi, 
giải trí, giao lưu văn hoá và 
gắn kết cộng đồng.

CÔNG VIÊN BỜ SÔNG 

Điểm nhấn cảnh quan ven sông, để cư dân 
tận hưởng trọn vẹn cảnh quan thiên nhiên 
độc đáo của SwanBay.

Hình minh họa Hình minh họa

Hình minh họa



CẢNH QUAN đầy
TÍNH NGHỆ THUẬT

Cảnh quan tại Oasia là dấu ấn kiến trúc hiện đại đầy tính ứng dụng của nghệ thuật kiến 
trúc và công nghệ thông minh.

Giá trị tuyệt vời mà cảnh quan mang đến chính là tạo ra khoảng không rộng hơn cho 
chủ nhân cảm nhận được sự hài hòa giữa không gian bên trong ngôi nhà và những giá trị 
đầy trau chuốt của cảnh quan bên ngoài.



“ECOLOGICAL RAINWATER”
THIẾT KẾ THEO TIÊU CHUẨN XANH 
VÀ CÔNG NGHỆ THÔNG MINH

Thiết kế cảnh quan không chỉ là điểm nhấn kiến trúc, mà còn được ứng dụng công nghệ 
hiện đại. 
 
Hệ thống xử lý nước mưa sinh thái thiết kế theo tiêu chuẩn xanh đã được ứng dụng tại 
nhiều nước trên thế giới. Nước mưa sẽ chảy vào khu bồn cảnh được thiết kế đặc biệt 
đảm bảo thoát nước nhanh và hạn chế ngập nước khi mưa lớn. 
 
Cùng với hệ thống vật liệu thân thiện với người sử dụng, các công viên và khu vực công 
cộng đều được ứng dụng hệ thống lọc nước mưa hiện đại kết hợp với hệ thống chiếu sáng 
thông minh và tiết kiệm năng lượng. Tất cả đều nhằm tạo cảnh quan hấp dẫn và gia tăng 
tính bền vững cho hệ thống cảnh quan tại khuôn viên clubhouse, lối đi bộ hay công viên.



CẢNH QUAN NƯỚC TUYỆT ĐẸP

Hồ bơi 50m tiêu chuẩn Olympic Hồ bơi trẻ em Không gian thư giãn hồ bơi

Hồ bơi Mê Cung Hồ bơi Spa tái tạo năng lượng

Hình minh họa

Hình minh họa Hình minh họa

Hình minh họa

Hình minh họa



CẢM HỨNG KIẾN TẠO 
nên OASIA SWANBAY





Trong cuộc sống hối hả của kỷ nguyên 
công nghệ cao, giới thượng lưu có nhu 
cầu sở hữu những ngôi nhà với thiết kế 
vượt trội vừa thể hiện được vị thế gia 
chủ vừa mang giá trị nghệ thuật kiến 
trúc tinh xảo đậm chất nghỉ dưỡng; đặc 
biệt là kết nối liền mạch với thiên nhiên 
và ứng dụng công nghệ thông minh.

Lấy cảm hứng từ phong cách sống đậm 
chất Nhật Bản cùng lối kiến trúc nghỉ 
dưỡng đầy sáng tạo, Oasia là ốc đảo 
thượng lưu giữa lòng đảo xanh SwanBay, 
là sự hợp lực của thương hiệu SwanCity 
và đối tác tầm cỡ đến từ Nhật Bản. 

Oasia khai thác tối đa lợi thế của vị trí 
độc tôn trên đảo riêng với cảnh quan 
xanh ngát thuần khiết cùng nhịp sống 
phồn hoa để kiến tạo nên những sản 
phẩm nhà ở ưu việt đáp ứng được mọi 
kỳ vọng của các chủ nhân thời thượng. 



Cảm hứng Nhật được vận dụng linh hoạt để kiến tạo nên Oasia, 
mỗi phân khu là một mảnh ghép hoàn hảo cho bức tranh nghỉ dưỡng 

thêm sống động và giàu màu sắc. 

Hình minh họa



CẢNH QUAN SÔNG NƯỚC 
NHẸ NHÀNG và TINH KHÔI

KHÔNG KHÍ TRONG LÀNH 
và TINH KHIẾT

KIẾN TRÚC SANG TRỌNG 
và TINH TẾ

静
NGHỆ THUẬT THIẾT KẾ 
HÀI HÒA và TINH XẢO

奏 澄 雅

NHỮNG PHÂN KHU 
TẠO NÊN OASIA SWANBAY



Hình minh họa



Chính thức giới thiệu

GIAI ĐOẠN
ĐẦU TIÊN

CHỈ VỚI

CĂN

Hình minh họa



Hình minh họa



1. Lối vào chính
2. Lối tản bộ ngắm cảnh
3. Khu vực thư giãn 
4. Cầu trăng khuyết
5. Khu vực chơi nước
6. Ghế thư giãn hồ bơi
7. Hồ bơi trẻ em
8. Hồ bơi người lớn
9. Khu vực tắm ngoài trời
10. Khu vui chơi trẻ em
11. Thác nước
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CÁC TIỆN ÍCH 
ĐẶC QUYỀN 

12. Nhà vệ sinh
13. Phòng thay đồ
14. Khu vực cảnh quan
15. Sân chơi ngoài trời
16. Khu BBQ ngoài trời
17. Khu tiền cảnh
18. Đường đi bộ
19. Lối đi bộ ven hồ bơi
20. Đường nội khu
21. Bồn cảnh

*Hình ảnh và thông số thiết kế dựa theo quy hoạch hiện tại với 
mục đích minh họa và có thể thay đổi.



BỨC TRANH THIÊN NHIÊN 
đầy NGHỆ THUẬT 

BAO QUANH NGÔI NHÀ



Sở hữu một ngôi nhà giữa ốc đảo thiên nhiên là niềm mơ ước của nhiều người. Các khu vực cảnh quan 
phía sau và bên hông của biệt thự tạo ra một không gian xanh bao quanh biệt thự, đồng thời cũng tạo 

nên ranh giới tự nhiên giữa các biệt thự. 

Kiến trúc cảnh quan, sân vườn và kiến trúc nhà ở tại Oasia SwanBay được trau chuốt tỉ mỉ, hài hòa 
trong một tổng thể để vẽ nên những bức tranh thiên nhiên và nghệ thuật sống động. 

Hình minh họa

Hình minh họa



Sự tỉ mỉ và trau chuốt đến từng chi tiết nhỏ được lấy làm 
tiêu chí để thiết kế nên những sản phẩm nhà ở tại Oasia. 
Chính vì vậy, mỗi ngôi nhà tại đây là một công trình đầy 
tinh tế của nghệ thuật kiến trúc đỉnh cao nổi bật giữa 
thiên nhiên tuyệt mỹ. 

• Hầu hết, các căn nhà đều được bố trí mảng xanh hợp lý, 
không gian tất cả các phòng đều rộng thoáng với tầm nhìn 
hồ bơi hoặc sân vườn. 

• Phòng khách với trần cao được thiết kế bằng kính mang lại 
cảm giác liền mạch với không gian bên ngoài. 

• Mặt ngoài được thiết kế với nhiều đường cong nghệ thuật 
mang lại vẻ đẹp mềm mại đậm chất nghỉ dưỡng.

Hình minh họa

Hình minh họa



SƠ ĐỒ VỊ TRÍ CĂN

*Hình ảnh và thông số thiết kế dựa theo quy hoạch hiện 
tại với mục đích minh họa và có thể thay đổi. Hồ bơi sẽ 
phụ thuộc vào lựa chọn chốt căn của khách hàng, thông 
số chính xác của GFA cũng sẽ được công bố vào thời 
điểm chốt căn chính thức và được sự xác nhận của cấp 
quản lý.





Hình minh họaHình minh họa

Garden Villa Va2*
Mã sản phẩm: V.a2*



Garden Villa Va2*

Mặt bằng tầng 2
GFA: 128m2

Mặt bằng tầng 3
GFA: 118m2

Mặt bằng tầng 1
GFA: 125m2

GFA: 371m2

3 Phòng ngủ
4 Phòng tắm

Diện tích đất tiêu chuẩn
~420m2

Mã sản phẩm: V.a2*  (Căn góc)

*Hình ảnh và thông số thiết kế dựa theo quy hoạch hiện tại với mục đích minh họa và có thể thay đổi. Hồ bơi sẽ phụ thuộc vào lựa chọn chốt căn của khách hàng, thông số chính xác 
của GFA cũng sẽ được công bố vào thời điểm chốt căn chính thức và được sự xác nhận của cấp quản lý.





Garden Villa B1*

• Sở hữu vườn lớn bên hông nhà
• Hồ bơi ngay sân vườn lớn liền kề phòng khách
• Nhiều mảng xanh bao quanh nhà

Hình minh họa

Mã sản phẩm: V.b1*



Hình minh họa



Hình minh họaHình minh họa



Garden Villa B1*

Mặt bằng tầng 2
GFA: 106m2

Mặt bằng tầng 3
GFA: 104m2

Mặt bằng tầng 1
GFA: 118m2

GFA: 328m2

4 Phòng ngủ
4 Phòng tắm

Diện tích đất tiêu chuẩn
300m2 - 550m2

Mã sản phẩm: V.b1*  (Căn điển hình)

*Hình ảnh và thông số thiết kế dựa theo quy hoạch hiện tại với mục đích minh họa và có thể thay đổi. Hồ bơi sẽ phụ thuộc vào lựa chọn chốt căn của khách hàng, thông số chính xác 
của GFA cũng sẽ được công bố vào thời điểm chốt căn chính thức và được sự xác nhận của cấp quản lý.



Garden Villa B1*

Mặt bằng tầng 2
GFA: 106m2

Mặt bằng tầng 3
GFA: 105m2

Mặt bằng tầng 1
GFA: 118m2

GFA: 329m2

4 Phòng ngủ
4 Phòng tắm

Diện tích đất tiêu chuẩn
300m2 - 550m2

Mã sản phẩm: V.b1*  (Căn góc)

*Hình ảnh và thông số thiết kế dựa theo quy hoạch hiện tại với mục đích minh họa và có thể thay đổi. Hồ bơi sẽ phụ thuộc vào lựa chọn chốt căn của khách hàng, thông số chính xác 
của GFA cũng sẽ được công bố vào thời điểm chốt căn chính thức và được sự xác nhận của cấp quản lý.



Hình minh họa

Garden Villa B2

• Mảng xanh bao quanh nhà
• Khoảng xanh tối ưu không gian riêng tư 

cho gia chủ
• Hồ bơi liền kề với phòng khách

Mã sản phẩm: V.b2



Hình minh họa



Garden Villa B2

Mặt bằng tầng 1
GFA: 112m2

Mặt bằng tầng 2
GFA: 108m2

Mặt bằng tầng 3
GFA: 107m2

GFA: 327m2

4 Phòng ngủ
5 Phòng tắm

Diện tích đất tiêu chuẩn
308m2 - 537m2Mã sản phẩm: V.b2 (Căn điển hình)

*Hình ảnh và thông số thiết kế dựa theo quy hoạch hiện tại với mục đích minh họa và có thể thay đổi. Hồ bơi sẽ phụ thuộc vào lựa chọn chốt căn của khách hàng, thông số chính xác 
của GFA cũng sẽ được công bố vào thời điểm chốt căn chính thức và được sự xác nhận của cấp quản lý.





Hình minh họa

Shop Villa

• Sở hữu hai mặt tiền giáp với đường nội khu 
và đường lớn

• Diện tích kinh doanh lớn
• Nhiều vườn cây quanh nhà

Mã sản phẩm: SV.a



Hình minh họa Hình minh họa

Hình minh họa



Shop Villa A GFA: 415m2

4 Phòng ngủ
4 Phòng tắm

Mặt bằng tầng lửng Mặt bằng tầng 2
GFA: 144m2

Mặt bằng tầng 3
GFA: 139m2

Mặt bằng tầng 1
GFA: 132m2

Diện tích đất tiêu chuẩn
400m2 - 500m2

Mã sản phẩm: SV.a (Căn điển hình)

*Hình ảnh và thông số thiết kế dựa theo quy hoạch hiện tại với mục đích minh họa và có thể thay đổi. Hồ bơi sẽ phụ thuộc vào lựa chọn chốt căn của khách hàng, thông số chính xác 
của GFA cũng sẽ được công bố vào thời điểm chốt căn chính thức và được sự xác nhận của cấp quản lý.



Shop Villa A GFA: 378m2

3 Phòng ngủ
4 Phòng tắm

Mặt bằng tầng lửng Mặt bằng tầng 2
GFA: 139m2

Mặt bằng tầng 3
GFA: 115m2

Mặt bằng tầng 1
GFA: 124m2

Diện tích đất tiêu chuẩn
400m2 - 500m2

Mã sản phẩm: SV.a (Căn góc)

*Hình ảnh và thông số thiết kế dựa theo quy hoạch hiện tại với mục đích minh họa và có thể thay đổi. Hồ bơi sẽ phụ thuộc vào lựa chọn chốt căn của khách hàng, thông số chính xác 
của GFA cũng sẽ được công bố vào thời điểm chốt căn chính thức và được sự xác nhận của cấp quản lý.





Shophouse

• Sở hữu hai mặt tiền giáp lõi trung tâm 
và đường nội khu hoặc công viên

• Thuận tiện kinh doanh và sinh sống
• Diện tích tầng lửng và sân thượng lớn

Hình minh họa

Mã sản phẩm: TH



Hình minh họa

Hình minh họaHình minh họa Hình minh họa

Hình minh họa



Mặt bằng tầng 1
GFA: 96m2

Mặt bằng tầng lửng Mặt bằng tầng 2
GFA: 93m2

Mặt bằng tầng 3
GFA: 93m2

Mặt bằng tầng 4
GFA: 83m2

Shophouse GFA: 365m2

3 Phòng ngủ
4 Phòng tắm

Diện tích đất tiêu chuẩn
(5.6x28) 157m2

Mã sản phẩm: TH01 (Căn điển hình)

*Hình ảnh và thông số thiết kế dựa theo quy hoạch hiện tại với mục đích minh họa và có thể thay đổi. Hồ bơi sẽ phụ thuộc vào lựa chọn chốt căn của khách hàng, thông số chính xác 
của GFA cũng sẽ được công bố vào thời điểm chốt căn chính thức và được sự xác nhận của cấp quản lý.



SWANCITY 
THƯƠNG HIỆU PHÁT TRIỂN 

BẤT ĐỘNG SẢN QUỐC TẾ

SwanCity là thương hiệu phát triển 
bất động sản quốc tế trụ sở chính 
tại Singapore hiện diện tại nhiều 
quốc gia trên thế giới. SwanCity là 
nhà quy hoạch tổng thể từ đầu đến 
cuối, kiến tạo và vận hành các thành 
phố quy mô lớn. Trong nhiều năm, 
SwanCity đã xây dựng các thành 
phố/ khu đô thị mới với 10 dự án tại 
Việt Nam và Indonesia. Điều đó đã 
làm thay đổi cuộc sống của các cộng 

đồng địa phương và thúc đẩy sự 
phát triển kinh tế chưa từng có.
Với mục tiêu không chỉ xây nên 
những căn biệt thự tốt nhất mà còn 
tạo ra những cộng đồng cư dân 
hài hòa với chất lượng sống đỉnh 
cao. Các thành phố của SwanCity 
được tích hợp môi trường sinh 
sống, học tập, làm việc, giải trí 
trong một không gian, xây dựng 
mỗi dự án thành các hệ sinh thái 
đồng bộ, phát triển bền vững.

Hình minh họa



DOT PROPERTY VIETNAM 
AWARDS 2018
 
SwanBay: Best Sustainable 
Residential Development 
SwanPark: Best Green 
Development

ASIA PACIFIC PROPERTY 
AWARDS 2019-2020
 
SwanBay: Residential 
Development 
SwanPark: Mixed-Use 
Development 

International Property Awards 
thuộc hệ thống giải thưởng về 
bất động sản danh giá và uy tín 
bậc nhất trên thế giới. Các giải 
thưởng được chia thành các khu 
vực bao gồm Châu Phi, Châu 
Á Thái Bình Dương, Châu Âu, 
Anh và Hoa Kỳ. 

Hội đồng giám khảo là các 
chuyên gia quốc tế từ nhiều nền 
tảng chuyên môn khác nhau 
như kiến trúc sư, chuyên gia tư 
vấn và chuyên gia tiếp thị.

Dot Property Vietnam Awards 
là giải thưởng lớn và uy tín 
trong lĩnh vực bất động sản tại 
Việt Nam, nằm trong hệ thống 
Giải thưởng Bất động sản lớn 
nhất châu Á Thái Bình Dương 
Dot Property Awards 2018. 

Được thành lập bởi Tập đoàn 
bất động sản Dot, Giải thưởng 
Dot Property Awards 2018 có 
một cách tiếp cận đặc biệt để 
tìm ra các công ty hàng đầu 
lĩnh vực bất động sản ở mỗi 
quốc gia trong khu vực.

NHỮNG GIẢI THƯỞNG QUỐC TẾ 
SWANCITY ĐẠT ĐƯỢC



ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS 
2021-2022  FOR THE ICON 

Architecture Multiple Residence Vietnam
Architecture Single Residence Vietnam

BEST OF BEST 2020 AWARDS 
OF ROBB REPORT VIETNAM

Best Villa Design of the Year

Hình minh họa



KHÁCH HÀNG ĐẾN 
TỪ 12 QUỐC GIA

HỆ SỐ HẤP THỤTĂNG GIÁ TỪ 
2017 - 2020

100%85%12
TỔNG GIÁ TRỊ 

ĐÃ BÁN
TỔNG SỐ CĂN 

ĐÃ BÁN
TỔNG SỐ CĂN 
ĐÃ BÀN GIAO

9003750 1700 triệu USD

Hình minh họa



HỢP TÁC CÙNG CÁC ĐỐI TÁC 
TẦM CỠ TRÊN THẾ GIỚI

Oasia SwanBay được thiết kế bởi các thương hiệu thiết kế kiến trúc hàng đầu khu vực 
gồm: CDG & UMIA - với các dự án nổi tiếng đã được trao giải: Lavon DAISAN, 

W Hotel, Four Seasons Hotel, v.v.

The Oasia có thiết kế vượt trội, khác biệt với vật liệu xây dựng chất lượng và các 
phân khu chức năng mở cho cộng đồng. Đa dạng loại hình sản phẩm, bố trí mặt tiền 

rộng, tối ưu diện tích tiếp xúc với không gian xanh và mặt nước. 



TIẾN ĐỘ THANH TOÁN OASIA SWANBAY

ĐỢT THANH TOÁN THỜI HẠN THANH TOÁN PTTT CHUẨN PTTT NHANH

Đợt 1 10%

5% 10%

10%

10%

-

-

-

-

-

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5%

5% 5%

45% 45%

20%Trong vòng 7 ngày kể từ ngày ký Phiếu xác nhận đặt mua

Đợt 2 3 tháng sau đợt 1

6 tháng sau đợt 1

9 tháng sau đợt 1

12 tháng sau đợt 1

15 tháng sau đợt 1

18 tháng sau đợt 1

21 tháng sau đợt 1

24 tháng sau đợt 1

Bàn giao nhà

Bàn giao sổ hồng

Đợt 3

Đợt 4

Đợt 5

Đợt 6

Đợt 7

Đợt 8

Đợt 9

Đợt 10

Đợt 11



GIÁ DỰ KIẾN

SỐ TIỀN GIỮ CHỖ: 100.000.000 VND/ CĂN
*Giá trên chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng (VAT) và chính sách chiết khấu

VILLA 
TỪ 60,000,000 VND 

SHOPHOUSE
TỪ 75,000,000 VND



Tài liệu này được SwanCity chuẩn bị trước khi hoàn thiện thiết kế và hoàn thành xây dựng. Chúng tôi đã cẩn thận và cân nhắc khi thực hiện tài liệu này. Nội dung và hình ảnh mang tính chất tham khảo. Thông tin trong tài liệu này có thể sẽ thay đổi, thông tin, số 
liệu chính thức sẽ được căn cứ theo bản vẽ kỹ thuật và các văn bản đính kèm theo hợp đồng. SwanCity và các đơn vị tư vấn bảo lưu quyền thay đổi một phần hoặc toàn bộ các đặc điểm căn nhà, thiết kế, bản vẽ kỹ thuật hoặc bất kỳ những phát sinh nào theo yêu 
cầu hoặc phê duyệt của cơ quan có thẩm quyền. Không một nhân viên nào của SwanCity có quyền trình bày hay đảm bảo bất kỳ điều gì có liên quan đến những điều này và SwanCity không chịu trách nhiệm pháp lý về bất kỳ việc gì hay bất kỳ tổn thất nào phát 
sinh từ nội dung của tài liệu này. Bản báo cáo này không được quyền sao chép lại toàn bộ hay một phần dưới mọi hình thức nếu không được sự đồng ý bằng văn bản của SwanCity.


