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KHU ĐÔ THỊ THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ J-DRAGON 
Mặt tiền Trần Hưng Đạo, thị trấn Cần Đước, tỉnh Long An

5,6 HA

5.000m2 Một tổ hợp khu đô thị thương mại dịch vụ chuẩn Singapore kết nối trung tâm thương mại 
D – Mall, chợ truyền thống và tuyến phố shophouse dài gần 1km tạo thành hệ thống kinh 
doanh bán sỉ và lẻ, dịch vụ đẳng cấp. Khu đô thị thương mại J-Dragon là nơi “Giao thương 
phồn thịnh”, khi liền kề chợ Cần Đước – Nơi đất vàng phố chợ, lõi trung tâm thương mại, 
buôn bán sầm uất và tận hưởng mọi giá trị tiện ích vượt bậc.

Trung tâm thương mại D-MALL

Cà phê JADE VINE

 Công viên Châu Long

Đại lộ Trần Hưng Đạo mới

Shophouse Đăng Long              Nhà phố vườn Cát Long
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Phố thương mại shophouse Đăng Long
Nhà phố vườn Cát Long
Khu tiện ích và chuỗi công viên Châu Long

93 Nhà phố
179 Shophouse

Khu thể thao đa năng
Khu vui chơi trẻ em
Khu vườn gym ngoài trời
Vườn dạo bộ
Quảng trường ánh sáng Cá Chép Hóa Rồng

Công viên Châu Long gồm

Sản phẩm gồm
272



Khởi nguồn từ ý tưởng cá chép hóa rồng, gần 5.000 m2 trải dài dọc dự án đã được kiến tạo thành 
4 công viên Châu Long lớn nhỏ với những mảng xanh uốn lượn tự nhiên như rồng đang bay, chòi 
nghỉ mát với những thanh lam, màu sắc được cách điệu từ hình tượng rồng may mắn. 

J-Dragon được tích hợp hệ thống tiện ích, kiến tạo chuẩn sống đẳng cấp cho cộng đồng cư dân 
hưng thịnh. Không phải đi đâu xa, tiện ích “All in one” – tất cả kiến tạo trọn vẹn trong khu J-Dragon 
là bạn và gia đình có thể tận hưởng mọi khoảnh khắc sống – làm việc – hưởng thụ dành cho cả 3 
thế hệ.

TẬN HƯỞNG MỌI TIỆN ÍCH 
TRONG TẦM TAY 



Trụ sở: 51 Kinh Dương Vương, Phường 12, Quận 6, TP.HCM 
VPBH: 92 Nguyễn Trãi, Thị trấn Cần Đước, Long An 

Website: www.jdragon.vn 

TIỆN ÍCH NGOẠI KHU
KẾT NỐI DỄ DÀNG

KCN Kiến Thành
KCN Cầu Tràm

Phú Mỹ Hưng
Chợ đầu mối Bình Điền
Trung tâm TP.HCM 
Sân bay Tân Sơn Nhất

Bệnh viện Cần Đước
Trường học cấp 1,2,3
Chợ Cần Đước
TGDĐ, Điện Máy Xanh

UBND Huyện Cần Đước
Trung tâm hành chính
thị trấn Cần Đước
KCN cầu cảng
Phước Đông

3 Phút

5 Phút

15 Phút

20-40
Phút

Phát triển dự án 

Toạ lạc 2 mặt tiền đường Trần Hưng Đạo và Nguyễn Thị Minh Khai, liền kề trung tâm hành chính 
và chợ truyền thống Cần Đước, J-Dragon có vị trí ĐẤT VÀNG PHỐ CHỢ - LÕI TRUNG TÂM - trái 
tim huyện Cần Đước. Bên cạnh đó, Cần Đước, Long An là một trong những thành phố vệ tinh 
của TP.HCM mở rộng nên được đầu tư đồng bộ về hạ tầng, tiện ích, văn hoá, y tế, giáo dục và 
thương mại.  

Tại J-Dragon là điểm kết nối ngàn hành trình khi liên kết hệ thống đường thủy & đường bộ huyết 
mạch: Trần Hưng Đạo, QL50, QL1A, TL 835, TL 826, sông Vàm Cỏ nên từ đây hàng hoá, thương 
mại lan toả đi các tỉnh ĐBSCL và TP.HCM rất dễ dàng. 

NGỌC VÀNG PHỐ CHỢ
ĐIỂM KẾT NỐI NGÀN HÀNH TRÌNH


