
Chương trình Đầu tư Nhập quốc tịch



Cuộc sống hôm nay, kế hoạch mai sau
Đầu tư Nhập quốc tịch

Giá trị lịch sử, Bảo tồn và Bảo vệ



Giá trị lịch sử
St. Kitts and Nevis tự hào là quốc gia tiên phong trong việc phát triển 
Chương trình Đầu tư Nhập quốc tịch. Ngoài việc được công nhận là 
thương hiệu bạch kim, chương trình này còn được đánh giá cao với 
quy trình xử lý hồ sơ nhanh chóng, khả năng quản trị nâng cao và đáp 
ứng các đòi hỏi, tiêu chuẩn thẩm định cao nhất.



Bảo tồn
Đầu tư Nhập quốc tịch là một phương thức để bảo tồn di sản cho thế 
hệ tiếp theo. Chương trình cung cấp thêm một giải pháp để đảm bảo 
quyền tự do lựa chọn phương án đầu tư và giảm thiểu tối đa rủi ro cho 
gia đình bạn.



Bảo vệ
Khoản đầu tư vào Six Senses St. Kitts được chúng tôi xem là cơ hội 
để bạn và gia đình trở thành đối tác chiến lược và muốn giới thiệu 
đến các nhà đầu tư trên toàn thế giới. Range Developments là nhà 
phát triển các dự án bất động sản sang trọng thành công nhất ở vùng 
biển Caribbean. Ngoài ra, Park Hyatt St. Kitts còn được bình chọn là 
khách sạn mới sang trọng nhất ở vùng biển Caribbean bởi CNN. 
Chương trình Đầu tư Nhập quốc tịch của St. Kitts và Nevis là 
chương trình an toàn với độ bảo mật cao do vậy dự án luôn thu hút 
được sự quan tâm của các nhà đầu tư trên toàn thế giới.



Six Senses St. Kitts Site, La Vallee



Căn hộ sang trọng, Park Hyatt St. Kitts

CHÚNG TÔI LUÔN ĐẶT MỤC TIÊU NÂNG CAO GIÁ 
TRỊ CUỘC SỐNG CỦA NHÀ ĐẦU TƯ, ĐỐI TÁC VÀ 
KHÁCH HÀNG LÊN HÀNG ĐẦU

Range Developments là nhà phát triển bất động sản chuyên 
nghiệp trong lĩnh vực u tư khách sạn và các khu nghỉ dưỡng 
mang tính đặc trưng với vẻ đẹp tự nhiên đáng chú ý của 
Caribbean. Chúng tôi còn được đánh giá là nhà phát triển 
Chương trình Đầu tư Nhập quốc tịch tốt nhất trong khu 
vực. Tới thời điểm hiện tại, Range Developments đã hoàn 
thành một dự án bất động sản cho chương trình Đầu tư 
Nhập quốc tịch, một số dự án khác đang trên tiến độ hoàn 
thiện - một kỷ lục chưa từng có trong khu vực.

Kể từ khi thành lập vào năm 2011, Range Developments đã 
và đang mở rộng các danh mục đầu tư của mình sang các bất 
động sản cao cấp. Dự án Park Hyatt St. Kitts là một trong 
những khách sạn được dự đoán là sẽ bùng nổ ở vùng biển 
Caribbean. Không dừng lại tại đây, Range Developments 
cũng đang phát triển  thêm nhiều dự án nổi bật khác như 
Cabrits Resort Kempinski, Dominica, và The Ritz-Carlton 
Saint Lucia.Luxury 



Nhà hàng, Park Hyatt St. Kitts

Phòng ngủ sang trọng, Park Hyatt St. Kitts Sảnh đón khách, Park Hyatt St. Kitts

Phòng ngủ sang trọng, Park Hyatt St. Kitts



Hồ bơi, Six Senses Fiji

SIX SENSES HOTELS RESORTS SPAS

Gần đây, Six Senses Hotels Resorts Spas  đã được bình chọn là 
thương hiệu khách sạn sang trọng tốt nhất thế giới bởi tạp chí 
Travel + Leisure. Giải thưởng như một sự công nhận cho 
những đóng góp không ngừng nghỉ của Six Senses Hotels 
Resorts Spas trong việc tạo ra những khu nghỉ dưỡng với 
khung cảnh đẹp, hòa cùng với thiên nhiên cùng với những trải 
nghiệm khó quên để kết nối khách hàng. Các trải nghiệm độc 
đáo này được thực hiện bởi đội ngũ chuyên gia hàng đầu đến 
từ khắp nơi trên thế giới. Du khách sẽ có những chuyến tham 
quan và giao lưu với các chuyên gia spa, các đầu bếp nổi tiếng, 
các nhà thám hiểm và cả các chuyên gia chăm sóc sức khỏe 
được cấp chứng nhận quốc tế của chúng tôi.

Six Senses được vinh danh là công ty dẫn đầu trong lĩnh vực 
phát triển và vận hành các khu nghỉ dưỡng. Kể từ khi ra mắt 
vào năm 1995, Six Senses đã luôn có những cam kết phát triển 
bền vững và tôn trọng môi trường sống với chính quyền sở tại.



Spa, Evason Hua Hin

Villa có hồ bơi, Six Senses Zil Pasyon Sảnh đón khách, Six Senses Krabey Island

Phòng tắm trên đỉnh đồi, Six Senses Ninh Van Bay



Thiên đường nghỉ dưỡng.
Chỉ với 30 phút lái xe dọc theo con đường ven biển tuyệt đẹp 
từ sân bay quốc tế ở Basseterre, thủ đô của St. Kitts và Nevis, 
du khách sẽ đến khu nghỉ dưỡng Six Senses St. Kitts. Khu 
nghỉ dưỡng tọa lạc trên một trang trại trồng mía cũ và vẫn giữ 
được nét thiên nhiên hoang sơ. Không những vậy, Six Senses 
St. Kitts còn nép mình giữa những ngọn đồi thoai thoải trải 
dài tới bãi biển đầy cát trắng và nắng phía trước vùng biển 
Caribbean.

Villa hướng biển, Six Senses Con Dao

Tiện nghi đẳng cấp.
Tất cả 70 biệt thự tại đây đều có bể bơi riêng với hướng 
nhìn ra biển. Tất cả các thiết kế đều mang phong cách hiện 
đại hòa trộn với cảnh quan môi trường tuyệt đẹp xung 
quanh cùng những vật liệu thân thiện với môi trường, biến 
khoảng thời gian nghỉ dưỡng tại Six Senses St. Kitts thành 
một trải nghiệm khó quên cho du khách.



Liệu trình chăm sóc sức khỏe.
Tại Six Senses Spa St. Kitts, chúng tôi có rất nhiều liệu pháp trị 
liệu đặc biệt cũng như các phương pháp giúp hồi phục và trẻ hóa 
cơ thể chỉ có ở vùng Caribbean. Khi đến thư giãn tại Alchemy Bar, 
du khách sẽ có những trải nghiệm độc nhất với việc tự tạo ra sản 
phẩm cho riêng mình từ những nguyên liệu có sẵn như thảo dược, 
trái cây và các loại gia vị đặc trưng.

Nhà hàng, Park Hyatt St. Kitts

Văn hóa ẩm thực Caribbean.
Chúng tôi luôn phục vụ những bữa tiệc hải sản 
tươi ngon và các đặc sản địa phương được thu 
hoạch và chế biến ngay tại chỗ. Ngoài ra, du khách 
hoàn toàn có thể làm dịu cơn khát ngay tức thì tại 
Quán rượu Rum Shack với phong cách trang trí 
mang lại cảm hứng thượng lưu.



VẺ ĐẸP CỔ KÍNH CỦA CARIBBEAN

Một phần của hòn đảo đôi St. Kitts và Nevis ở Lesser 
Antilles, St. Kitts c bao phủ bởi những ngọn núi lửa hùng 
vĩ, những bãi biển thơ mộng với cát trắng phủ dài và những 
vùng biển yên tĩnh đặc trưng của vùng 
Caribbean.

Một cảm giác phiêu lưu đích thực.

Trong khi vẻ đẹp tự nhiên và nhịp sống chậm của St. Kitts 
mang tới cảm giác thư giãn nhẹ nhàng thì sự trù phú lại 
mang đến cho du khách nhiều hoạt động khám phá cực kỳ 
hấp dẫn.

Cơ hội khám phá.

Với những du khách yêu thích việc khám phá địa phương, 
một loạt các hoạt động trên đất liền và trên biển luôn sẵn 
sàng chào đón. Các lựa chọn khám phá rất đa dạng, bao 
gồm các hoạt động lặn nước ở trung tâm bơi lặn được 
chứng nhận của resort hoặc tham quan Đồi Brimstone, Di 
sản văn hóa Thế giới được UNESCO công nhận. Ngoài ra, 
còn rất nhiều hoạt động khám phá khác, du khách chỉ cần 
liên hệ với resort để được tư vấn về chương trình. 



Khung cảnh nhìn từ trên không, Park Hyatt St. Kitts



CITIZENSHIP-BY-INVESTMENT

Investing in Six Senses St. Kitts will entitle you and your family to 
apply for citizenship of St. Kitts and Nevis through a government-
sponsored program. It’s an investment that can leave a lasting legacy.

  •  Citizenship is for life for the investor, spouse, parents and an 
      unlimited number of eligible dependents, and citizenship is 
      passed down through generations. Applicants are not required 
      to visit or reside in St. Kitts.

  •  St. Kitts and Nevis passports are issued within approximately 
      90 to 120 days of filing an application.

  •  Citizens are free from personal income, capital gains, gi�, 
      wealth and inheritance taxes.

  •  St. Kitts and Nevis citizens may travel visa-free to more than 
      140 countries, including the United Kingdom, Schengen 
      European countries and most British Commonwealth countries. 

  •  Citizenship includes full residency status and the right to work 
      in St. Kitts and Nevis.

  •  Dual citizenship is permitted without any requirement to notify 
      the applicant’s home country.

  •  St. Kitts and Nevis o�ers a favorable business development 
      environment where the currency is pegged to the US dollar.

  •  Exit options provide the ability to realize capital gain and income 
      generation on investment.

A US $220,000 investment (through our limited partnership 
structure) in Six Senses St. Kitts is required in order to qualify to 
apply for citizenship of St. Kitts and Nevis.

St. Kitts and Nevis citizenship o�ers numerous benefits:Công dân St. Kitts & Nevis được hưởng rất nhiều lợi ích:

CHƯƠNG TRÌNH ĐẦU TƯ NHẬP QUỐC TỊCH

Việc đầu tư vào dự án Six Senses St. Kitts sẽ giúp bạn và gia 
đình đủ điều kiện để trở thành công dân St. Kitts & Nevis thông 
qua một chương trình hợp pháp được chính phủ phê duyệt. 
Đây được coi là một khoản đầu tư đem lại những lợi ích lâu dài 
cho nhà đầu tư.

• Quyền công dân trọn đời và quyền truyền lại quốc tịch cho các
   thế hệ con cháu trong tương lai (nhà đầu tư không cần phải cư
   trú hoặc có mặt tại đảo quốc)

• Hộ chiếu được cấp chỉ từ 4 đến 6 tháng kể từ ngày nộp hồ sơ

• Không phải đóng thuế tài sản, thuế quà tặng, thuế thu nhập
   nước ngoài hoặc thuế lãi vốn

• Du lịch không cần xin thị thực tới hơn 140 quốc gia, bao gồm
   khu vực Schegen, Vương quốc Anh, và hầu hết các quốc gia
   thuộc Khối Thịnh vượng chung Anh. 

• Quyền công dân St. Kitts & Nevis cho phép nhà đầu tư cư trú
   và làm việc hợp  pháp tại đảo quốc này.

• Nhà đầu tư được phép song tịch và sẽ không cần phải thôn
   báo cho quốc gia hiện  tại của mình về việc có 2 quốc tịch.

• Đảo quốc St. Kitts & Nevis có một môi trường kinh doanh
   cực kỳ thuận lợi, tiền  tệ ở đây được đổi thành đô la Mỹ một
   cách dễ dàng.

• Cung cấp các lựa chọn thoái vốn, giúp nhà đầu tư nhận biết
   các khoản vốn và thu  nhập nhận được từ các khoản đầu tư.

Khoản đầu tư trị giá 220.000 đô la Mỹ (thông qua một số đối tác 
được chọn lựa) vào Six Senses St. Kitts là điều kiện cơ bản để 
đăng ký quốc tịch St. Kitts và Nevis.



Citizens of St. Kitts and Nevis 
will receive a visa upon arrival 
in the following countries:

ST. KITTS & NEVIS

Source: Ministry of Foreign A�airs, St. Kitts & Nevis* (*This list of countries may vary from time to time)

Armenia
Bolivia
Cambodia
Cape Verde
Comoros
Djibouti
Dominican Republic
Egypt
Guinea-Bissau
India
Iran
Jordan
Laos
Lebanon 

Madagascar
Maldives
Mauritania 
Mozambique
Nepal
Palau
Saint Helena
Sao Tome and Principe
Senegal
Solomon Islands
Togo
Tonga
Uganda

Rwanda

Miễn thị thực cho công dân 
St. Kitts và Nevis đến hơn 140 
quốc gia.

Citizens of St. Kitts and Nevis 
can travel to over 126 countries 
without the hassle of obtaining 
a visa prior to departure.

ST. KITTS AND NEVIS

Armenia
Bolivia
Cambodia
Cape Verde
Comoros
Djibouti
Dominican Republic
Egypt
Guinea-Bissau
India
Iran
Jordan
Laos
Lebanon 

Madagascar
Maldives
Mauritania 
Mozambique
Nepal
Palau
Saint Helena
Sao Tome and Principe
Senegal
Solomon Islands
Togo
Tonga
Uganda

Rwanda

Công dân St. Kitts và Nevis sẽ 
nhận được thị thực tại hải quan 
khi đến các quốc gia sau:

Nguồn: Bộ Ngoại giao, St. Kitts & Nevis* (*Danh sách này có thể thay đổi theo thời gian)



Hồ bơi, Six Senses Douro Valley

SIX SENSES HOTELS RESORTS SPAS

Six Senses Hotels Resorts Spas là một chuỗi bao gồm 11 resort 
và 28 spa hoạt động ở 20 quốc gia khác nhau dưới những 
thương hiệu như Six Senses, Evason và Six Senses Spas.

Khu nghỉ mát Six Senses luôn được xây dựng ở những địa 
điểm có vẻ đẹp tự nhiên tuyệt vời và được biết đến với lối thiết 
kế đặc trưng nhưng cũng rất đa dạng. Với mỗi dự án của mình, 
công ty đều có những cam kết từ ban lãnh đạo tới sức khỏe và 
sự phát triển bền vững của cộng đồng.

Đánh thức 6 giác quan.



Lối vào Villa Tổng thống, Park Hyatt St. Kitts

The Ritz-Carlton Black Bay Saint Lucia

Chuỗi khách sạn Six Senses mang đến vùng biển Caribbean 
dự án đầu tiên - Six Senses St. Kitts, dự tính sẽ mở cửa đón 
khách vào năm 2020. Khu nghỉ dưỡng này là dự án dành cho 
chuơng trình “Đầu tư Nhập quốc tịch” thứ 2 của Range 
Developments ở đảo St. Kitts.

Six Senses St. Kitts

CÁC DỰ ÁN CỦA RANGE DEVELOPMENTS

Range Developments đã và đang đem lại một làn gió mới 
bằng các dự án độc đáo của công ty ở vùng biển Caribbean.

Park Hyatt St. Kitts, là khách sạn đầu tiên ở vùng biển 
Caribbean của thương hiệu Park Hyatt. Khách sạn được đi 
vào hoạt động vào tháng 11 năm 2017 để vinh danh ngành 
công nghiệp khách sạn. Vào năm 2018, khách sạn vinh dự 
nhận giải “Khách sạn mới tốt nhất thế giới” của Condé 
Nast Traveler.

Park Hyatt St. Kitts

Cabrits Resort Kempinski là dự án bất động sản dành cho 
chuơng trình “Đầu tư Nhập quốc tịch” đầu tiên ở Dominica 
được Chính phủ phê duyệt. Dự án sẽ được hoàn thành vào 
Quý 3 năm 2019. Dự án này cũng đã giành được giải 
thưởng về thiết kế và xây dựng của Americas Property 
Awards vào năm 2017.

Cabrits Resort Kempinski, Dominica

Tọa lạc tại trái tim của Black Bay Master Development, dự 
án The Ritz-Carlton  Black Bay Saint Lucia sẽ được xây 
dựng trên nền đất rộng hơn 73 héc-ta ở phía mũi nam xinh 
đẹp của hòn đảo. Dự án này sẽ được phát triển theo định 
hướng dành cho chuơng trình “Đầu tư Nhập quốc tịch”.



“17 KHÁCH SẠN 
ĐÁNG QUAN TÂM NHẤT 
MÙA HÈ 2017”

“CÁC KHÁCH SẠN MỚI VÀ 
ĐƯỢC CHÚ Ý NHẤT
TRONG NĂM 2017”

“28 KHÁCH SẠN MỚI 
TỐT NHẤT NĂM 2017”

“ĐIỂM ĐẾN CỦA 
NĂM 2018”

“14 KHÁCH SẠN VÀ KHU 
NGHỈ DƯỠNG TỐT NHẤT 
VÙNG CARIBBEAN”

“CÁC KHÁCH SẠN MỚI 
TỐT NHẤT TRÊN THẾ GIỚI
ĐƯỢC BÌNH CHỌN BỞI 
BAN BIÊN TẬP”

“KHÁCH SẠN 
TUYỆT VỜI NHẤT 
VÙNG CARIBBEAN - 2018”

“KHÁCH SẠN VÀ KHU 
NGHĨ DƯỠNG PHẢI ĐẾN 
TRONG NĂM 2017”

“16 KHÁCH SẠN 
SẮP KHAI TRƯƠNG 
ĐÁNG CHÚ Ý NHẤT”

“NHỮNG KHÁCH SẠN MỚI 
DÀNH CHO DU KHÁCH TÌM 
KIẾM ĐIỂM ĐẾN SANG TRỌNG”

“31 KHÁCH SẠN SANG TRỌNG 
TRÊN THẾ GIỚI SẼ MỞ CỬA 
ĐÓN KHÁCH TRONG NĂM NAY”



Boulevard Plaza, Tháp 2, Văn phòng 1104 
Cộng đồng Burj Khalifa, 
Downtown, P.O. Box 50390, 
Dubai, United Arab Emirates

ĐT: + 971 4 325 3447

Email: info@rangedevelopments.com

DUBAI

ST. KITTS

Công ty TNHH Range Developments (La Vallee) 
c/o Khách sạn Park Hyatt St. Kitts,
Cảng Christophe, 
P.O. Box 2472, 
St. Kitts, West Indies

ĐT: + 1 869 766 6773

DOMINICA

33 Kennedy Avenue, 
P.O. Box 1976, 
Roseau, Thịnh vượng chung Dominica 

ĐT: + 1 767 315 7368

#RANGEDEVELOPMENTS    #SIXSENSESSTKITTS

Dự án “Six Senses St. Kitts” được phát triển, tiếp thị và phân phối bởi Range Developments (La Vallee) Ltd, một công ty độc lập với 
Six Senses Hotels Resorts Spas. Tên gọi “Six Senses” được nhà phát triển sử dụng theo giấy phép được cấp từ Six Senses Hotels Resorts 
Spas. Trách nhiệm của Six Senses Hotels Resorts Spas chỉ giới hạn trong việc quản lý khách sạn. Những thông tin trong phần Tổng quan dự 
án có thể sẽ không được xem xét là hình thức cam kết đối với bất kỳ giao dịch nào. Ngoài ra, loại trừ hết các đánh giá chủ quan về tính tổng 
quát của những điều được viết ở trên, nhà phát triển dự án và nhà điều hành khách sạn sẽ không có bất kỳ cam kết nào về những nội dung 
được nêu trong hoặc được suy ra từ phần Tổng quan dự án như thành tích, lợi nhuận ước tính, dự đoán hoặc triển vọng của dự án.
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