
ราคาห้องรายเดือน (Monthly Rate) 
 
ห้อง Superior รายเดือน 2 ท่าน ราคา   12,000 บาท (ฟรีอาหารเช้า) 

 รายเดือน 1 ท่าน ราคา 10, 000 บาท (ฟรีอาหารเช้า) 
- ค่าไฟหน่วยละ 10 บาท  
- ค่าน ้าประปา 200 บาท  
- ท้าความสะอาดอาทิตย์ละ 2 วัน (เปลี่ยนผ้าปูที่นอน, ผ้าเชด็ตัว, ผ้าเช็ดมือ, ผ้าเช็ดเท้า) 
- กระดาษช้าระ( แม่บ้านจะใส่ให้ทุกครั งที่ท้าความสะอาดครั งละ 2 ม้วน) 
- Free WI-FI Internet  
- เก็บค่าประกันความเสียหาย 10,000 บาท 

 

ห้อง Deluxe รายเดือน 2 ท่าน ราคา 19,000 บาท (ฟรีอาหารเช้า) 
 รายเดือน 1 ท่าน ราคา17,000 บาท (ฟรีอาหารเช้า) 

- ค่าไฟหน่วยละ 10 บาท  

- ค่าน ้าประปา 400 บาท 

- ท้าความสะอาดอาทิตย์ละ 2 วัน (เปลี่ยนผ้าปูที่นอน, ผ้าเชด็ตัว, ผ้าเช็ดมือ, ผ้าเช็ดเท้า) 
- กระดาษช้าระ( แม่บ้านจะใส่ให้ทุกครั งที่ท้าความสะอาดครั งละ 2 ม้วน) 
- บริการจัดชุดจาน, ชาม, ช้อน 

- Free WI-FI Internet  
- เก็บค่าประกันความเสียหาย 10,000 บาท 

 

ห้อง Suite รายเดือน 4 ท่าน ราคา 30,000 บาท (ฟรีอาหารเช้า) 
- ค่าไฟหน่วยละ 10 บาท  

- ค่าน ้าประปา 600 บาท 

- ท้าความสะอาดอาทิตย์ละ 2 วัน (เปลี่ยนผ้าปูที่นอน, ผ้าเชด็ตัว, ผ้าเช็ดมือ, ผ้าเช็ดเท้า) 
- กระดาษช้าระ( แม่บ้านจะใส่ให้ทุกครั งที่ท้าความสะอาดครั งละ 2 ม้วน) 
- บริการจัดชุดจาน, ชาม, ช้อน, 

- UBC 1,000 baht 

- Free WI-FI Internet  
- เก็บค่าประกันความเสียหาย 20,000 บาท 

 
Noble Place Chiangmai Hotel 

98/5 M.1 Soi Kaimuk 1 T.Padad Muang Chiangmai 50100 Tel : 053-284 999 Fax : 053-284 999 
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         (Monthly Rate) Noble Place Chiang-Mai Hotel 
 

Superior Room for 2 people 12,000 Baht (Include Breakfast) 
For 1 people 10,000 Baht (Include Breakfast) 

- Electricity = 10 per unit 

- water supply = 200 baht 

- Cleaning room two times per week (will change Bed sheet, Towel, Napkin, Foot towel) 

- Free WI-FI Internet  

- Deposit 10,000 baht 
   

Deluxe Room for 2 people 19,000 Baht (Include Breakfast) 
                        For 1 people 17,000 Baht (Include Breakfast) 

- Electricity = 10 per unit 

- water supply= 400 baht 

- Cleaning room two times per week (will change Bed sheet, Towel, Napkin, Foot towel) 

- Will set  small kitchen equipment (such as a dish, bow, spoon and Microwave) 

- Free WI-FI Internet  

- Deposit 10,000 baht 
 

Suite Room for 4 people 30,000 Baht (Include Breakfast) 
- Electricity = 10 per unit 

- water supply  = 600 baht 

- Cleaning room two times per week (will change Bed sheet, Towel, Napkin, Foot towel) 

- Will set  small kitchen equipment (such as a dish, bow, spoon and Microwave) 

- Free WI-FI Internet  

- UBC 1000 baht 

- Deposit 20,000 baht 
* Note:  If lass than 4 people will subs tract a sum 1,000 per person 


