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SITE PLAN

Mặt bằng
tổng thể

KHUYẾN CÁO: Hình ảnh thể hiện bao gồm bản phác 
thảo và chỉ dành cho mục đích minh họa và không được 
coi là sự thể hiện của thực tế hoặc luật pháp. Khách 
hàng quan tâm dự án nên dựa vào các tài liệu mua bán 
chính thức được phát hành bởi Chủ đầu tư. Thông tin 
hoặc tính năng liên quan đến các đơn vị có thể thay đổi 
khi có thể được phê duyệt hoặc yêu cầu của các cơ 
quan chính quyền.

DISCLAIMER: Whilst every care has been taken to ensure 
accuracy in the preparation of the information contained 
herein, no warranties whatsoever are given or legal 
representations provided in respect thereon. Visual 
representations including sketches or photographs are 
for illustrative purposes only and not to be taken as 
representations of fact or law. Interested parties should 
rely on the formal sale documents. The information or 
features relating to the units are subject to change as 
may be approved or required by the relevant authorities.
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KEY PLAN

PREMIUM VILLA

TYPE P1
PV-A.02

Note: Final area will be verified by surveyor
Ghi chú: Diện tích sau cùng sẽ được xác định bởi đơn vị đo đạc

LAND PLOT AREA/ TỔNG DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

154.00 m2

GROSS FLOOR AREA/ TỔNG DIỆN TÍCH SÀN

378.90 m2

Plans are not to scale. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the developer will not be held responsible for any changes due to authority requirements. Final layout 
attached to sales and purchase agreement may differ. Các bản vẽ có thể không theo tỷ lệ xích. Dù rất cẩn trọng trong việc thể hiện chính xác các bản vẽ này, tuy vậy Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm 
với bất kỳ thay đổi nào do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bản thiết kế cuối cùng được đính kèm trong hợp đồng mua bán có thể có sự khác biệt so với bản thiết kế này.
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KEY PLAN
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PREMIUM VILLA

TYPE P2 
PV-A.22

Note: Final area will be verified by surveyor
Ghi chú: Diện tích sau cùng sẽ được xác định bởi đơn vị đo đạc

LAND PLOT AREA/ TỔNG DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

148.32 m2

GROSS FLOOR AREA/ TỔNG DIỆN TÍCH SÀN

340.25 m2

Plans are not to scale. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the developer will not be held responsible for any changes due to authority requirements. Final layout 
attached to sales and purchase agreement may differ. Các bản vẽ có thể không theo tỷ lệ xích. Dù rất cẩn trọng trong việc thể hiện chính xác các bản vẽ này, tuy vậy Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm 
với bất kỳ thay đổi nào do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bản thiết kế cuối cùng được đính kèm trong hợp đồng mua bán có thể có sự khác biệt so với bản thiết kế này.



PREMIUM VILLA

TYPE P3
PV-A.01

Plans are not to scale. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the developer will not be held responsible for any changes due to authority requirements. Final layout 
attached to sales and purchase agreement may differ. Các bản vẽ có thể không theo tỷ lệ xích. Dù rất cẩn trọng trong việc thể hiện chính xác các bản vẽ này, tuy vậy Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm 
với bất kỳ thay đổi nào do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bản thiết kế cuối cùng được đính kèm trong hợp đồng mua bán có thể có sự khác biệt so với bản thiết kế này.

Note: Final area will be verified by surveyor
Ghi chú: Diện tích sau cùng sẽ được xác định bởi đơn vị đo đạc

LAND PLOT AREA/ TỔNG DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

304.27 m2

GROSS FLOOR AREA/ TỔNG DIỆN TÍCH SÀN

512.06 m2
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PREMIUM VILLA

TYPE P4
PV-A.26

Plans are not to scale. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the developer will not be held responsible for any changes due to authority requirements. Final layout 
attached to sales and purchase agreement may differ. Các bản vẽ có thể không theo tỷ lệ xích. Dù rất cẩn trọng trong việc thể hiện chính xác các bản vẽ này, tuy vậy Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm 
với bất kỳ thay đổi nào do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bản thiết kế cuối cùng được đính kèm trong hợp đồng mua bán có thể có sự khác biệt so với bản thiết kế này.

Note: Final area will be verified by surveyor
Ghi chú: Diện tích sau cùng sẽ được xác định bởi đơn vị đo đạc

LAND PLOT AREA/ TỔNG DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

220.68 m2

GROSS FLOOR AREA/ TỔNG DIỆN TÍCH SÀN

388.39 m2
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PREMIUM VILLA

TYPE P5
PV-B.01

Plans are not to scale. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the developer will not be held responsible for any changes due to authority requirements. Final layout 
attached to sales and purchase agreement may differ. Các bản vẽ có thể không theo tỷ lệ xích. Dù rất cẩn trọng trong việc thể hiện chính xác các bản vẽ này, tuy vậy Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm 
với bất kỳ thay đổi nào do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bản thiết kế cuối cùng được đính kèm trong hợp đồng mua bán có thể có sự khác biệt so với bản thiết kế này.

Note: Final area will be verified by surveyor
Ghi chú: Diện tích sau cùng sẽ được xác định bởi đơn vị đo đạc

LAND PLOT AREA/ TỔNG DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

265.26 m2

GROSS FLOOR AREA/ TỔNG DIỆN TÍCH SÀN

432.00 m2
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PREMIUM VILLA

TYPE P6
PV-B.27

Plans are not to scale. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the developer will not be held responsible for any changes due to authority requirements. Final layout 
attached to sales and purchase agreement may differ. Các bản vẽ có thể không theo tỷ lệ xích. Dù rất cẩn trọng trong việc thể hiện chính xác các bản vẽ này, tuy vậy Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm 
với bất kỳ thay đổi nào do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bản thiết kế cuối cùng được đính kèm trong hợp đồng mua bán có thể có sự khác biệt so với bản thiết kế này.

Note: Final area will be verified by surveyor
Ghi chú: Diện tích sau cùng sẽ được xác định bởi đơn vị đo đạc

LAND PLOT AREA/ TỔNG DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

219.21 m2

GROSS FLOOR AREA/ TỔNG DIỆN TÍCH SÀN

429.98 m2
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LAKE VIEW VILLA

TYPE L1
LV-12A

Note: Final area will be verified by surveyor
Ghi chú: Diện tích sau cùng sẽ được xác định bởi đơn vị đo đạc

LAND PLOT AREA/ TỔNG DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

165.20 m2

GROSS FLOOR AREA/ TỔNG DIỆN TÍCH SÀN

393.48 m2
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Plans are not to scale. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the developer will not be held responsible for any changes due to authority requirements. Final layout 
attached to sales and purchase agreement may differ. Các bản vẽ có thể không theo tỷ lệ xích. Dù rất cẩn trọng trong việc thể hiện chính xác các bản vẽ này, tuy vậy Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm 
với bất kỳ thay đổi nào do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bản thiết kế cuối cùng được đính kèm trong hợp đồng mua bán có thể có sự khác biệt so với bản thiết kế này.



LAKE VIEW VILLA

TYPE L3
LV-05

Note: Final area will be verified by surveyor
Ghi chú: Diện tích sau cùng sẽ được xác định bởi đơn vị đo đạc

LAND PLOT AREA/ TỔNG DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

155.16 m2

GROSS FLOOR AREA/ TỔNG DIỆN TÍCH SÀN

318.35 m2

Plans are not to scale. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the developer will not be held responsible for any changes due to authority requirements. Final layout 
attached to sales and purchase agreement may differ. Các bản vẽ có thể không theo tỷ lệ xích. Dù rất cẩn trọng trong việc thể hiện chính xác các bản vẽ này, tuy vậy Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm 
với bất kỳ thay đổi nào do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bản thiết kế cuối cùng được đính kèm trong hợp đồng mua bán có thể có sự khác biệt so với bản thiết kế này.
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LAKE VIEW VILLA

TYPE L5
LV-01

Note: Final area will be verified by surveyor
Ghi chú: Diện tích sau cùng sẽ được xác định bởi đơn vị đo đạc

LAND PLOT AREA/ TỔNG DIỆN TÍCH KHU ĐẤT

297.15 m2

GROSS FLOOR AREA/ TỔNG DIỆN TÍCH SÀN

429.02 m2
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D9 PROJECT  

LAKE VIEW VILLA

DATE : 10.05.2022
CLIENT: SONKIM LAND
LOCATION:  DISTRICT 9, HCMC 
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TYPE L5
(297.15 m2)

B1
LV-01

GFA : 429.02 m2
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Plans are not to scale. Whilst every care has been taken to ensure the accuracy of the plans, the developer will not be held responsible for any changes due to authority requirements. Final layout 
attached to sales and purchase agreement may differ. Các bản vẽ có thể không theo tỷ lệ xích. Dù rất cẩn trọng trong việc thể hiện chính xác các bản vẽ này, tuy vậy Chủ đầu tư sẽ không chịu trách nhiệm 
với bất kỳ thay đổi nào do yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Bản thiết kế cuối cùng được đính kèm trong hợp đồng mua bán có thể có sự khác biệt so với bản thiết kế này.


