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BECAMEX TOKYU CO., LTD 

 

Công ty TNHH BECAMEX TOKYU (dƣới đây gọi là BECAMEX TOKYU) đã khai trƣơng các 

căn hộ dịch vụ trong dự án căn hộ cao cấp thứ 2 MIDORI PARK The VIEW (dƣới đây gọi là The 

VIEW) tại Thành phố Mới, tỉnh Bình Dƣơng do chính công ty tiến hành phát triển. 

 

The VIEW (với tổng cộng 604 căn hộ) từ khi bắt đầu mở bán chính thức vào tháng 9/2018 đã nhận 

đƣợc sự ủng hộ mạnh mẽ từ khách hàng là tầng lớp trung lƣu đang phát triển nhanh chóng tại Việt 

Nam. Đến nay, dự án đã bán hết 504 căn hộ thông thƣờng. Sau khi hoàn thành và tiến hành bàn giao 

vào 12/2019, đã có nhiều khách hàng hiện đang bắt đầu xây dựng cuộc sống mới tại The VIEW. 

 

BECAMEX TOKYU đang thực hiện vận hành trực tiếp các căn hộ dịch vụ tại dự án căn hộ cao cấp 

đầu tiên SORA gardens Ⅰ, hƣớng đến đối tƣợng chính là những doanh nghiệp ở các khu công nghiệp 

lân cận. Bên cạnh chất lƣợng xây dựng tuyệt vời, chúng tôi còn nhận đƣợc sự đánh giá rất cao của 

các khách hàng về dịch vụ quản lý chất lƣợng Nhật Bản, cơ sở vật chất tiện nghi,đầy đủ phong phú 

và nhiều ƣu điểm khác nữa. 

 

Trong lần này, BECAMEX TOKYU sẽ tiếp tục triển khai vận hành trực tiếp đối với các căn hộ dịch 

vụ tại The VIEW (tổng cộng 100 căn hộ). Với sự đa dạng các loại căn hộ từ 1 phòng ngủ với diện 

tích 35m
2
 đến 3 phòng ngủ với diện tích 102 m

2
, chúng tôi sẵn sàng đáp ứng nhu cầu sinh sống của 

các đối tƣợng khác nhau nhƣ các khách hàng ngƣời độc thân hay các hộ gia đình. Ngoài ra, bên cạnh 

các cơ sở vật chất tiện nghi nhƣ hồ bơi, gym, sky lounge, nhà khách…, dịch vụ xe shuttle bus đi 

AEON MALL Bình Dƣơng Canary, Tp. Hồ Chí Minh cũng đƣợc đƣa vào phục vụ. Chúng tôi luôn 

mang đến cho Quý khách hàng một môi trƣờng sống thoải mái bằng việc hỗ trợ tận tình, chi tiết các 

thắc mắc từ khách hàng bằng nhiều ngôn ngữ khác nhau. 

 

Vui lòng tham khảo thông tin dự án “The VIEW” và tổng quan căn hộ trong file đính kèm. 

 

HẾT 

< Để biết thêm thông tin chi tiết, vui lòng liên hệ>  

BECAMEX TOKYU CO., LTD 

 Hirata Shuji      +84-90-131-6626 (Tiếng Nhật – Tiếng Anh) 

 Dang Thi Hong Son +84-90-231-7766 (Tiếng Việt – Tiếng Anh)  

KHAI TRƢƠNG CĂN HỘ DỊCH VỤ TRONG DỰ ÁN CĂN HỘ CAO CẤP THỨ 2 

“MIDORI PARK The VIEW” TẠI THÀNH PHỐ MỚI BÌNH DƯƠNG  



  

Phụ lục đính kèm. 

■Thông tin dự án: 

Tên MIDORI PARK The VIEW 

Địa chỉ Lot H9- The Modern Urban Zone, Hoa Phu Ward, Thu Dau Mot City, Binh 

Duong Province, Vietnam 

Loại hình Nhà ở- thƣơng mại 

Số căn hộ 604 căn 

Các loại căn hộ Từ 1 phòng ngủ đến 3 phòng ngủ  ※Đa số là 2 phòng ngủ  

Diện tích các căn Từ 35m
2
 đến 102 m

2
 

Cơ sở vật chất Hồ bơi, gym, sky lounge, nhà khách, quầy BBQ, phòng sinh hoạt chung, bãi 

đỗ xe hơi, bãi đỗ xe máy... 

Cấu trúc Cấu trúc bê tông cốt thép - Tòa nhà 24 tầng  

Diện tích 9,087 m
2 

 

Tổng diện tích sàn 52,000 m
2
 

Chủ đầu tƣ BECAMEX TOKYU CO., LTD 

Đơn vị quản lý BECAMEX TOKYU CO., LTD 

Đặc trƣng ・Không gian sống yên bình đƣợc bao phủ bởi màu xanh của nƣớc và cây cỏ 

・Tầm nhìn ra không gian tƣơi đẹp của MIDORI PARK 

・Thiết kế tinh xảo, công trình chất lƣợng hoàn mĩ đƣợc giám sát bới các kỹ sƣ 

Nhật Bản  

・An ninh tuyệt đối với camera giám sát và quản lý bảo vệ tòa nhà 24/7  

・Các tiện ích, cơ sở vật chất đầy đủ phong phú và hơn thế  

■ Tổng quan căn hộ 

Số căn hộ dịch vụ 100 căn hộ 

Dạng căn hộ Căn hộ 1 phòng ngủ (35m
2
) ~ căn hộ 3 phòng ngủ (102 m

2
) 

Giá thuê (chƣa thuế) Đối với thời gian lƣu trú ngắn hạn：từ 850,000VND  

Đối với thời gian lƣu trú dài hạn (trên 6 tháng): từ 800USD  

Nội dung các  

dịch vụ 

・Trang bị đầy đủ nội thất, đồ điện gia dụng và bát dĩa 

・Vệ sinh phòng 

・Dịch vụ giặt ủi 

・Tiền điện (đến 1.000.000 VND/ tháng), tiền nƣớc 

・Phí internet, truyền hình cáp 

・Sử dụng các tiện ích chung 

・Xe shuttle bus đi AEON MALL Bình Dƣơng Canary, Tp. Hồ Chí Minh 

・Dịch vụ cho thuê xe đạp 

※Nội dung chi tiết dịch vụ đi kèm có thể thay đổi. Vui lòng liên hệ để biết 

thêm chi tiết. 

Thời gian vận hành Từ tháng 7/2020 



  

■ Hình ảnh bên trong 

 
Căn hộ 1 phòng ngủ (Hình bên trái: phòng khách, hình bên phải: phòng ngủ） 

 

 

Căn hộ 2 phòng ngủ (Hình bên trái: phòng khách, hình giữa: phòng làm việc, hình bên phải: phòng 

ăn) 

 

 
Căn hộ 2 phòng ngủ (Hình bên trái: phòng khách, hình bên phải: phòng ăn) 



  

 
Căn hộ 3 phòng ngủ (Hình bên trái: phòng khách, hình bên phải: phòng ngủ) 

 

 
Căn hộ 3 phòng ngủ (Hình phía trên bên trái: phòng khách, hình phía dƣới bên trái: phòng ngủ, 

Hỉnh góc trên bên phải: phòng ăn, hình góc dƣới bên phải: phòng tắm) 

■ Để biết thêm thông tin và đặt phòng, vui lòng liên hệ 

BECAMEX TOKYU CO., LTD 

   Tiếng Nhật:          +84-91-4487-786 (Phụ trách: Nemoto) 

   Tiếng Việt, Tiếng Anh: +84-98-8445-064 (Phụ trách: Tran Thi Hong Hai) 


