


* Đơn vị phát triển dự án
Tổng công ty cổ phần đầu tư xây dựng & thương mại Việt Nam – Constrexim Holding ( CTX Holdings) đươc thành lập từ năm 1982, với 
hơn 30 năm hình thành và phát triển, uy tín của CTX Holdings ngày càng được khẳng định bởi những công trình trọng điểm cấp quốc 
gia như Trung tâm hội nghị quốc gia, ga sân bay quốc tế Đà Nẵng …Với lĩnh vực xây dựng dân dụng các sản phẩm như tòa nhà PVI 
Tower, Indochina Sapa International Hotel 5 sao, … và nắm giữ hàng loạt đất vàng các khu vực lớn như Cầu Giấy, Tây Hồ, Hoàng Mai. 
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Khách sạn Năm sao : Pao’s Sapa Leisure Hotel .

Vị trí : Thị Trấn Sapa , Tỉnh Lào Cai 

Quy Mô : 223 phòng nghỉ . Và tự hào là số lượng phòng nghỉ lớn nhất tại Sapa 

Tiện nghi đẳng cấp với đầy đủ bể bơi  , nhà hàng , Pool Bar , Fitness , phòng họp hội nghị sự kiện . . 



Đơn vị triển dự án: Tổng Công Ty Đầu tư xây dựng CTX Holdings

Chủ đầu tư: Công ty TNHH Đầu tư C.T.L

Tư vấn thiết kế nội thất: Kaze

Đơn vi quản lý: Ascott

Vị trí: Lô B, khu D1, phường Phú Thượng, Tây Hồ, Hà Nội (Ngõ 699 

Lạc Long Quân)

Tổng diện tích khu đất: 2.758m2

Số tầng dự án: Tòa nhà 18 tầng nổi, 3 tầng hầm

Tiện ích: Cuộc sống hiện đại đẳng cấp bậc nhất với nhà hàng, 

siêu thị, spa, gym, yoga, bể bơi trong nhà, nhà trẻ, vườn riêng, 

vườn BBQ trên cao, quầy bar tầng thượng, câu lạc bộ Social 

Club,…

Bàn giao: Quý IV2018

Pháp lý: Sổ hồng vĩnh viễn tất cả căn hộ



Là công ty chuyên về thiết kế khách sạn, resort và 

các công trình công cộng có yêu cầu cao về 

thẩm mỹ. Năm 2013, KAZE nhận giải thưởng Asia 

Pacific Property Awards cho hạng mục Best Resort 

Design. 

GIẢI THƯỞNG ASIA PACIFIC PROPERTY AWARDS 

– THƯỚC ĐO GIÁ TRỊ DỰ ÁN BẤT ĐỘNG SẢN KHU 

VỰC CHÂU Á

Asia Pacific Awards là hệ thống giải thưởng dành 

cho các công trình bất động sản chất lượng và 

nổi trội trong khu vực châu Á Thái Bình Dương. 

Các tiêu chí của giải thưởng đưa ra vô cùng khắt 

khe, đề cao tính sáng tạo, ưu việt và hiệu quả 

trong 3 yếu tố chính là Thiết kế - Sự phát triển - Sự 

bền vững của môi trường và cộng đồng.

Giải thưởng này chính là bảo chứng cho chất 

lượng của dự án, thước đo giá trị bất động sản



Managed by The Ascott Limited

The Ascott – nhà quản lý căn hộ dịch vụ khách sạn 
lớn nhất thế giới có 100% vốn thuộc tâp đoàn Capi-
tal Land. 

Capital Land được biết đến là Tập đoàn Bất động 
sản lớn nhất Châu Á Thái Bình Dương.

Thương hiệu The Ascott xuất hiện tại Việt Nam từ 
những năm 1994 và quản lý 3 chuỗi thương hiệu 
khách sạn 5 sao: Ascott Residence, Somerset Cita-
dines.

Trong đó, Ascott là thương hiệu cao cấp nhất 
chuyên phục vụ doanh nhân trong TOP 500  doanh 
nghiệp thế giới.

Công ty Căn Hộ Dịch Vụ tốt nhất trong vùng Trung Đông  
Best Serviced Apartments Company in the Middle East 2016
Bởi Business Traveller Awards

Nhà cung cấp Căn Hộ Dịch Vụ tốt nhất 2015/2016 (Best 
Serviced Apartment Provider)
Bởi Relocate Magazine Awards 2015/16

Chứng nhận chất lượng dịch vụ tốt nhất 2016
(Certificate of Excellence)  Bởi TripAdvisor

Thành lập năm 1984 
tại Singapore

Có mặt tại
 27 quốc gia 

Tại 100
Thành phố

Quản lý 290
Khách sạn

và khu căn hộ 

Hệ thống vận hành
 70.000 phòng



Hệ thống quản lý

cho thuê tốt nhất thế giới:

Thẩm mỹ tòa nhà 

Dịch vụ tiện ích

Quản lý hệ thống

An ninh

Vận hành và bảo hành



KẾT NỐI THÔNG SUỐT VÀ TIỆN ÍCH:
-   Cách quận Cầu Giấy 2km, trung tâm quận Tây hồ 1.5km, quận Hoàn Kiếm 4km, quận 
Ba Đình 2.5km.
- Cạnh trục đường lớn Võ Chí Công đi sân bay Nội Bài, trục đường Âu Cơ đi vào trung 
tâm quận Tây Hồ, trục đường Lạc Long Quân ven hồ Tây. 
Khu vui chơi giải trí  Công viên nước Hồ Tây 500m
Cạnh Hồ tây và sông Hồng 800m
Cơ quan nhà nước: trụ sở công an, Kho bạc nhà nước, chi cục thuế, thanh tra giao 
thông, trạm y tế quận trong bán kính 200m 
Mật độ dân sinh thấp, tạo không gian yên tĩnh, thoáng đãng
Gần các trường học quốc tế liên hợp quốc thuộc đường Xuân Diệu và KĐT Ciputra.

Vị trí nằm tại phường Phú Thượng – Vườn Đào nơi có địa thế bằng phẳng, xung quanh là Hồ, sông và là điểm đầu Rồng của Thăng Long. 
Vùng đất được ví là phong thủy tốt, tự nhiên và nhiều tài lộc.
Trục kinh tế phía Bắc thủ đô nơi dự án tọa lạc đang là khu vực phát triển bậc nhất hiện nay với tính bền vững cao khi mà mật độ được khống 
chế theo quy hoạch. Đây là mảnh đất đắt giá cuối cùng trong nội thành Hà Nội. Hiện nay, các khu đô thị, cơ quan hành chính công của Hà 
Nội và giao thông đã đang đồng bộ và đi vào vận hành.
Vào ngày 17/6/2018, trực tiếp thủ tướng và chủ tịch thành phố trao 71 giấy chứng nhận đầu tư cho các dự án đầu tư tại Hà Nội. Cá biệt, có 
6 dự án đầu tư nằm trên trục đường từ Hồ Tây sang Đông Anh với tổng số vốn lên đến 5 tỷ USD với khu công nghệ cao, công viện giải trí, khu 
đô thị thông minh, khu sinh thái, khu công nghiệp mới, căn hộ, khách sạn và hệ thống mua sắm.
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Đường Võ Chí Công
đi vào Ngõ 685.

Đường Lạc Long Quân
vào ngõ 689

hoặc 699 Lạc Long Quân 

Đường Âu Cơ rẽ xuống
đường Lạc Long Quân



Đường trước mặt dự án với chiều rộng 30m được Đơn vị phát triển là CTX Holdings trực tiếp triển khai ngay khi dự án bàn giao và đi vào 
hoàn thiện. Vận hành toàn bộ vào ngày 01/01/2019.
Cạnh dự án phía bên trái là công viên của quận Tây Hồ, được quy hoạch trở thành diểm vui chơi và không gian xanh phục vụ cư dân toàn 
khu vực. Dự kiến triển khai khi các công trình xây dựng đã hoàn tất. 
TTTM Lotte Mall với trị giá 300 triệu USD nằm tại đường Võ Chí Công tương lai sẽ là TTTM lớn nhất tại khu vực và làm thay đổi tiện ích cũng 
như kinh tế khu vực. Dự kiên công trình sẽ triển khai và đi vào hoạt động vào năm 2021.

Đường 30m trước dự án Lotte Mall



HÌNH ẢNH TỪ ROOFTOP
HƯỚNG VIEW HỒ TÂY



HÌNH ẢNH TỪ ROOFTOP
HƯỚNG VIEW SÔNG HỒNG



Số tầng dự án: Tòa nhà 18 tầng nổi, 3 tầng 
hầm
Số căn hộ: 321 căn
* 174 căn hộ dành bán cho Khách hàng 
có nhu cầu sinh sống tại PentStudio;
* 147 căn hộ dành bán cho Khách hàng 
đầu tư. Chủ đầu tư  cam kết thuê lại trong 
10 năm, Tập đoàn The * Ascott vận hành 
quản lý.
6 căn Ambassador Penthouse
Diện tích: 1 – 3 phòng ngủ (45m2 –  53 - 
106m2)

Tầng 1 có chiều cao 4,7m2

Tầng 2 có chiều cao 8,4m
Tầng 5 đến tầng 21 có chiều cao 5,3m

Diện tích Số Tỷ lệSố căn Tổng
số căn

Tổng
tiền

(m2) PN
tầng

43 - 45 2
2

3

17
3

1

237

321

43

16

80.95%
14.29%

4.76%

3,303
4,104

8,487
53.37

106.62



Khu dịch vụ giặt là 
Phòng tập Fitness & Yoga
Spa & Massage
Tiệm thuốc
Cửa hàng tiện lợi 
Quán café
Nhà hàng ẩm thực 
Phòng họp 
Khu tiếp khách VIP
Phòng hội thảo 
Dịch vụ trông trẻ (Kid zone)
Lễ tân 24/24
Bãi đỗ xe 
Bể bơi trẻ em trong nhà 
Bể bơi người lớn trong nhà
Dịch vụ vận chuyển 
Ngân hàng 
Thang máy thông minh thẻ từ 
Dịch vụ an ninh
Cửa hàng thuốc 

1
2

3

4

5

6

7
8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20



Điểm nhấn lớn nhất của cảnh quan tòa nhà chính là vườn trên cao BBQ tại 

tầng 16. Đây là nơi cư dân có thể thư giãn một cách thoải mái và tận hưởng 

Với tầm VIEW đẹp nhất hồ Tây và được CĐT bố trí cảnh quan rất gọn gàng 

và đẳng cấp .







Tầng 5 đến tầng 15 có 21 căn / sàn . Với  15 căn hộ loại A . 5 căn hộ loại B và 1 căn Queen 

HƯỚNG VÕ CHÍ CÔNG

HƯỚNG LẠC LONG QUÂN

Hướng
cầu Nhật Tân

Hướng
KĐT Ciputra

Hướng
Sông HồngHướng Hồ Tây

43.39m23

45.01m24

45.01m25

45.01m26

106.62m27

45.12m2845.12m2945.12m21045.12m21145.12m21245.12m21445.12m21545.12m21645.12m21743.60m218

52.67m219 53.07m220 53.37m221

44.70m21

44.82m22

45.12m212A



HƯỚNG VÕ CHÍ CÔNG

HƯỚNG LẠC LONG QUÂN

Hướng
cầu Nhật Tân

Hướng
KĐT Ciputra

Hướng
Sông HồngHướng Hồ Tây

45.12m2845.12m2945.12m21045.12m21145.12m21245.12m21445.12m21545.84m216

53.37m220 53.37m221

44.70m21

44.82m22

45.12m212A

43.39m23

45.01m24

45.01m25

45.01m26

106.62m27

Tầng 17 đến tầng 20 có 20 căn / sàn . Với  15 căn hộ loại A . 4 căn hộ loại B và 1 căn Queen . 



Căn hộ diện tích nhỏ
Số lượng chiếm tỷ lệ lớn 
Tổng tiền thấp
View hồ Tây và Sông Hồng
Cơ cấu chức năng: 1 phòng 
ngủ, 2 vệ sinh, có bồn tắm, 
có phòng thay đồ riêng
Sở hữu 1 ban công 
Ban công Đông Nam và 
Đông Bắc







Số lượng căn hộ thấp
Diện tích 53m2

Căn hộ nhiều kính, ánh sáng
thông thoáng tự nhiên
View KĐT Ciputra và sông  
Hồng
Phòng ngủ nhìn trực tiếp ra 
bên  ngoài
Sở hữu 2 ban công
Cơ cấu chức năng: 1 phòng 
ngủ,  2 vệ sinh, 1PN, 2 WC, 
có phòng  thay đồ riêng, có 
bồn tắm.



CĂN HỘ LOẠI A

LỊCH LÃM



CĂN HỘ LOẠI B

Phóng khoáng



CĂN HỘ LOẠI QUEEN

Gợi cảm



STT Danh mục Vật liệu

1 Cửa chính Cửa chống cháy 60 phút vân gỗ tự nhiên

Phụ kiện cửa Khóa từ Legrand/Hafele nhập khẩu2

Cửa phòng VS Gỗ công nghiệp3

Cửa sổ Kính tiết kiệm năng lượng4

Trần Trần thạch cao5

Sơn tường Dulux/Nippon6

Sàn phòng khách Sàn gạch/gỗ nhập khẩu Châu Âu hoặc Malaysia7

Sàn phòng ngủ
Sàn gỗ công nghiệp nhập khẩu Châu Âu
hoặc Malaysia

8

Cầu thang
Mặt bậc gỗ tự nhiên
Tay vịn thang gỗ tự nhiên
Lan can kính chịu lực

9

Thiết bị vệ sinh Thương hiệu Hafele Duravit có bồn tắm10



STT Danh mục Vật liệu

11 Bình nóng lạnh Hệ thống nóng lạnh trung tâm do tòa nhà cung cấp

Điều hòa Điều hòa 2 chiều Daikin/ Mítubishi12

Bếp
Tủ gỗ công nghiệp nhập khẩu Châu Âu/ Malaysia
Mặt bàn bếp Đá nhân tạo Thạch Anh cao cấp

13

Thiết bị bếp
Bếp từ, Chậu rửa, máy hút mùi
Fargor/ Tekka/ Malloca/ Hafale

14

Đồ gia dụng Lò nướng, tủ lạnh, lò vi sóng, máy giặt sấy
máy rửa bát thương hiệu Hafele/ Teka/ Bosch

15

Hệ thống điện

Ổ cắm, công tắc:
Clipsal/ HoneyWell/ Schneider
Đèn: Philips/ Panasonic
Dây điện: Cadivi/ Trần Phú/ LS

16

17 Tủ Tủ âm tường, tủ giày gỗ công nghiệp



Số lượng căn hộ Residence: 174 căn

Tầng căn hộ từ 12 – 20 là tầng cao

Đơn vị vận hành quản lý: The Ascott

Miễn phí 10 năm phí dịch vụ căn hộ

Được sử dụng toàn bộ các dịch vụ của 

The Ascott cung cấp cho khách sạn : Dịch 

vụ dọn phòng

Dịch vụ đặt đồ ăn

Dịch vụ book xe đi sân bay . .

Được nhận bàn giao thô với đơn giá giảm 

5.5 triệu/m2 trên toàn bộ diện tích sử dụng.

Được lựa chọn gói nội thất vân hành theo 

tiêu chuẩn của The Ascott 



Chung cư

Loại hình

Vị trí

Hệ thống dịch vụ Dịch vụ được trang bị theo CĐT Tiêu chuẩn cao cấp khách sạn

Pháp lý Sổ hồng Sổ hồng

Đơn vị quản lý Các thương hiệu quản lý hoặc tự quản lý Thương hiệu quản lý Ascott

Thiết kế Căn hộ thường Căn hộ Duplex

Mặt ngoài Tường và kính 90% là kính tiết kiệm năng lượng

Ban công Thường không có chỉ có logia Có từ 1 - 2 ban công

Mật dộ dân cư Cao Rất thấp

Khả năng cho thuê Tùy từng dự án với giá thuê theo thị trường Giá thuê theo khu căn hộ dịch vụ phía dưới

Phí dịch vụ Theo CĐT Miễn phí dịch vụ 10 năm

Nội thất của căn hộ Nội thất cơ bản hoặc hoàn thiện Nội thất hoàn thiện full cao cấp

Sở hữu Nhiều dự án 50 năm Lâu dài - Vĩnh viễn

Nằm cạnh Hồ Tây trục phát triển

Căn hộ Căn hộ

PentStudio



1. Căn hộ tại vị trí vàng theo trục Hồ Tây đang là thị trường nóng của Hà Nội

2. Cộng đồng sống văn minh với những cư dân ưu tú là khách lưu trú tại khách sạn hay nhưng người thành đạt ở tại Pent-

Studio.

3. Căn hộ với nhiều view như view hồ Tây, view sông Hồng, view nội đô … thông thoáng không bị che  chắn

4. Phong thủy tốt với sông Hồng uốn quanh và hồ Tây điều hòa không khí trong lành rất tốt cho sức khỏe

5. Tiện ích đẳng cấp của khu căn hộ khách sạn cao cấp và khác biệt ,với những trải nghiệm thượng lưu  ngay tại căn 

hộ của mình.

6. Được thừa hưởng mức giá cho thuê của The Ascott nếu khách hàng có ý định cho thuê, cao hơn thị trường rất nhiều.

7. Được quản lý bởi tập đoàn The Ascott, tập đoàn với hệ thống quản lý tốt nhất thế giới

8. Khách  hàng được miễn phí dịch vụ trong 10 năm (Phí dịch vụ The Ascott là 23.000 VNĐ/m2)

9. Thiết kế căn hộ là độc đáo duy nhất với phong cách Duplex sang trọng, chiều cao lên  đến 5,3m

10. Có thể nhận gói không gian sang tạo theo ý mình với đơn giá giảm 5,5tr /m2 

11. Mặt ngoài căn hộ sử dụng kính cường lực trống cháy cao cấp làm tối đa ánh sáng căn hộ và tận dụng tối đa tầm 

VIEW của căn hộ tại vị trí VÀNG



Số lượng căn hộ Lease Back: 147 căn

Tầng : Từ tầng 5 đến tầng 11

Thời gian cho thuê: 10 năm

Đơn vị vận hành quản lý: The Ascott 

Lợi nhuận cho thuê: chia sẻ 40% doanh thu

Miễn phí toàn bộ phí dịch vụ căn hộ

Trả lợi nhuận 1 năm 1 lần vào ngày 30/04 hàng năm sau 

kiểm toán độc lập.

E&Y có tên gọi chính thức là Công ty TNHH Ernst&Young, 

được thành lập vào năm 1989 dưới sự sát nhập của Ernst 

& Whinney và Arthur Young & Co. Hiện tại, tài sản ước 

tính của đơn vị này đạt trên 28 tỉ đôla và là một trong 

bốn công ty kiểm toán hàng đầu thế giới.

Tại Việt Nam , E&Y năm 2018 là công ty có doanh thu lớn 

nhất chiếm 14,82% tổng doanh thu kiểm toán cả nước .

Miễn phí toàn bộ sửa chữa thay thế nội thất và căn hộ 

trong 10 năm

Được trở thành thành viên của The Ascott 

Hưởng 15 đêm nghỉ miễn phí tại Pentstudio hàng năm



Condotel

Loại hình

Vị trí

Thời gian sở hữu 50 năm Lâu dài, vĩnh viễn

Pháp lý Chưa rõ được cấp sổ hay không Sổ hồng

Đơn vị quản lý CĐT hoặc thuê đơn vị khai thác The Ascott ( Tập đoàn quốc tế)

Thiết kế Căn hộ thường Căn hộ Duplex

Mục đích sử dụng Chỉ để cho thuê Để ở , cho thuê hoặc bán

Tính chất căn hộ Không phát sinh đơn vị ở Được đăng ký hộ khẩu bình thường

Cam kết cho thuê
Nhận 80% - 85% lợi nhuận hoặc
Lợi nhuận 8 - 10% trong 5 - 10 năm

Cam kết 40/60 doanh thu trong 10 năm

Nội thất của căn hộ Khấu hao theo thời gian Cam kết giữ nguyên giá trị 

Khấu hao căn hộ Theo thời gian Vĩnh viễn

Phí dịch vụ Có mất phí dịch vụ Không mất phí dịch vụ

Trong Hà NộiNgoài Hà Nội

Căn hộ khách sạn Căn hộ

PentStudio



Căn hộ dịch vụ hạng A tại nội thành tiếp tục có tỷ lệ lấp đầy quý 1/2018 đạt hơn 90%. Đây là mức tỷ lệ rất ổn định trong 

khoảng 3 năm trở lại đây.

Sau 2 dự án mới vào năm 2017, quý 1/2018 không có thêm nguồn cung nào của căn hộ dịch vụ. 71% các căn hộ dịch 

vụ vẫn tập trung vào Hồ Tây và có tỷ lệ cho thuê không giảm. 



Giá cho thuê trung bình năm 2017

Tên khu căn hội

Somerset Grand Hà Nội 49 Hai Bà Trưng Hoàn Kiếm 35,0$ 9.660.000

Somerset West Lake 254D Thụy Khuê Tây Hồ 30,0$ 8.280.000

Sedona Suites 96 Tô Ngọc Vân Tây Hồ 34,0$ 9.384.000

Fraser Suites Hà Nội 51 Xuân Diệu Tây Hồ 40,5$ 11.178.000

Somerset West Point 2 Tây Hồ Tây Hồ 36,0$ 9.936.000

Somerset Hòa Bình 106 Hoàng Quốc Việt Cầu Giấy 31,0$ 8.556.000

Địa chỉ Quận
Giá thuê

$/m2/ tháng
Giá thuê

VNĐ/m2/ năm



Căn hộ nhỏ nhất 65m2 giá cho thuê 2400$/tháng

Số lượng căn hộ: 206 căn hộ

Tỷ lệ lấp đầy: 90%



Căn hộ nhỏ nhất 106m2 giá cho thuê 4000$/tháng

Số lương căn hộ: 185 căn hộ

Tỷ lệ lấp đầy: 93%



Căn hộ nhỏ nhất 96m2 giá cho thuê 4100$/tháng

Số lượng căn hộ: 247 căn  hộ

Tỷ lệ lấp đầy: 95%



Căn hộ nhỏ nhất 75m2 giá cho thuê dự kiến là  

3500$/tháng.

Số lượng căn hộ: 147 căn hộ

Tỷ lệ lấp đầy: 95%



CÔNG THỨC CHO THUÊ:

Tiền thuê = Doanh thu tổng x 40% x Hệ số lợi nhuận 

 Doanh thu tổng: Tổng doanh thu từ việc cho thuê căn hộ (không bao gồm thuế GTGT, phí dịch vụ khác như ăn 

sáng, sử dụng các dịch vụ khách sạn, xe đưa đón…)

 Hệ số lợi nhuận: Tỷ lệ giá trị của căn hộ trong toàn bộ giá trị căn hộ mà The Ascott quản lý.

Tại Pent Studio mức giá thuê dự kiến 3500$/tháng đối với căn hộ bé nhất 75m2 (152.000$)

Doanh thu = 3500$ x 12 tháng x 95% = 39.900$/năm

Tiền thuê = 40% x 39.900$ = 15.960$

Tỷ suất lợi nhuận = 10,5 – 13%/năm

BÀI TOÁN TIỀN THUÊ:



1. Không phải lo lắng đến việc khai thác vận hành và tìm khách thuê 

2. Minh bạch tài chính đầu tư khi chia sẻ trên doanh thu không phải lợi nhuận và được kiểm toán bởi E&Y.

3. Là căn hộ đầu tư nhưng sổ đỏ lâu dài, vĩnh viễn  có thể thanh khoản dễ dàng

4. Nội thất được duy trì và bảo hành sau khai thác hoàn trả nguyên trạng sau 10 năm

5. Chủ căn hộ không mất chi phí nào khi Tập Đoàn quản lý vào khai thác đầu tư.

6. Một tài sản có mức đầu tư trung bình và dòng tiền lợi nhuận ổn định và tăng giá

7. Công thức tính lợi nhuận minh bạch, tỷ suất lợi nhuận lớn so với các sản phẩm đầu tư cho thuê khác trên thị trường.

8. Chính sách bán hàng rất thuận lợi cho các khách hàng mua số lượng lớn.










