
โรงแรมที่อยูบริเวณสถานที่จัดงาน 

 

โรงแรม รายละเอียดโรงแรม ราคา  หมายเหต ุ

1. โรงแรมเยสเตอรเดย เชียงใหม 24 ถนนนิมมานเหมินทร ตําบลสุเทพ    

อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 

เบอรโทร 053-213809 

3,000-3,100 บาท หางจากสถานท่ีจัดงานประมาณ 1.1 

กิโลเมตร 

2. โรงแรมกรีน นิมมาน (Green 

Nimman CMU Residence)  

239 ถนนนิมมานเหมินทร อําเภอเมือง

เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 

เบอรโทร 053-942881-4 

1,200-2,500 บาท  หางจากสถานท่ีจัดงานประมาณ 1.1 

กิโลเมตร 

3. โรงแรมวิคตอเรียนิมมาน 

(Victoria Nimman Hotel) 

108 ซอย 17 นิมมานเหมินทร  

ถนนศิริมังคลาจารย ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง  

จังหวัดเชียงใหม  

เบอรโทร 053-212775 

1,200-1,700 บาท หางจากสถานท่ีจัดงานประมาณ 1.2 

กิโลเมตร 

4. โรงแรมใบหยกเจา (Baiyoke 

Ciao Hotel) 

8/11 ถนนนิมมานเหมินทร ตําบลสุเทพ 

อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 

เบอรโทร 053-357000 

1,200-1,500 บาท หางจากสถานท่ีจัดงานประมาณ 1.2 

กิโลเมตร 

5. The Empire Residence 

Nimman 

22/3 ถนนนิมมานเหมินทร ตําบลสุเทพ 

อําเภอเมือง  จังหวัดเชียงใหม 

เบอรโทร 053-289288 

1,500-3,000 บาท หางจากสถานท่ีจัดงานประมาณ 1.2 

กิโลเมตร 

  



โรงแรม รายละเอียดโรงแรม ราคา  หมายเหต ุ

6. ชาลแนทท โฮเทล (Chalnatt 

Hotel) 

28/4 นิมมานเหมินทร ซอย 11-13  

ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

เบอรโทร. 052-001966 

1,350-1,550 บาท หางจากสถานท่ีจัดงานประมาณ 1.3 

กิโลเมตร 

7. Samantan Hotel 28/4 นิมมานเหมินทร ซอย 11 ตําบลสุเทพ 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

เบอรโทร. 094-7599619 

1,350-1,550 บาท หางจากสถานท่ีจัดงานประมาณ 1.3 

กิโลเมตร 

8. บรรทมสถาน  7 นิมมานเหมินท ซอย 5 ตําบลสุเทพ  

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  

เบอรโทร 081-9931350 

1,350-1,550 บาท  หางจากสถานท่ีจัดงานประมาณ 1.4 

กิโลเมตร 

9. นิมมาน ไหม ดีไซน โฮเต็ล 2/1 ถนนนิมมานเหมินทร ซอยสุขเกษม 

ตําบลสุเทพ อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

เบอรโทร 053-400567 

2,700-2,900 บาท หางจากสถานท่ีจัดงานประมาณ 1.4 

กิโลเมตร 

10. S17 @ Nimman Hotel 33/3 นิมมานเหมินท ซอย 17  ตําบลสุเทพ  

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  

เบอรโทร 053-221717, 095-4471717 

1,600 บาท หางจากสถานท่ีจัดงานประมาณ 1.4 

กิโลเมตร 

11. B2 Nimman Hotel 8 ซอย 5 ถนนศิริมังคลาจารย ตําบลสุเทพ 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

เบอรโทร 053-212855 

890-950 บาท  หางจากสถานท่ีจัดงานประมาณ 1.4 

กิโลเมตร 

  



โรงแรม รายละเอียดโรงแรม ราคา  หมายเหต ุ

12. โรงแรม U-Nimman 1 นิมมานเหมินท  ตําบลสุเทพ  

อําเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  

เบอรโทร 052-005111 

เร่ิมตน 4,200 บาท หางจากสถานท่ีจัดงานประมาณ 1.5 

กิโลเมตร 

13. โรงแรมเมยฟลาวเวอร แกรนด 

เดอ เชียงใหม 

9 ซอย 9 นิมมานเหมินทร ตําบลสุเทพ 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

เบอรโทร 053-895575 

1,200-1,600 บาท หางจากสถานท่ีจัดงานประมาณ 1.9 

กิโลเมตร 

14. โรงแรมเชียงใหมภูคํา 2 ถนนคันคลองชลประทาน อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม 

เบอรโทร 053-211026-31 

1,200-1,500 บาท หางจากสถานท่ีจัดงานประมาณ 2.6 

กิโลเมตร 

15. วี เรสซิเดนซ เชียงใหม  

(V Residence Chiang Mai) 

10/10 หมู 2 ถนนเลียบคันคลองชลประทาน 

ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

เบอรโทร. 053-226-602, 092-393-6556 

1,000-1,400 บาท หางจากสถานท่ีจัดงานประมาณ 2.7 

กิโลเมตร 

16. แกรนดลิฟว่ิง เชียงใหม  7/50 หมู 1 ถนนคันคลองชลประทาน ตําบล

ชางเผือก อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

เบอรโทร 053-327548 

750-1,500 บาท หางจากสถานท่ีจัดงานประมาณ 2.8 

กิโลเมตร 

  



โรงแรม รายละเอียดโรงแรม ราคา  หมายเหต ุ

17. โรงแรมเบดชางเคี่ยน (Bed 

Changkian Hotel) 

10/2 หมู 1 บานชางเคี่ยน ถนนคลอง

ชลประทาน ตําบลชางเผือก อําเภอเมือง 

จังหวัดเชียงใหม  

เบอรโทร 053-217300 

1,000-1,500 บาท หางจากสถานท่ีจัดงานประมาณ 2.8 

กิโลเมตร 

18. ฮอลิเดย การเดน โฮเต็ล 

(Holiday Garden Hotel) 

16/16 ถนนหวยแกว ตําบลชางเผือก อําเภอ

เมือง จังหวัดเชียงใหม 

เบอรโทร 053-211333, 053-210901-4 

1,100-1,600 บาท  หางจากสถานท่ีจัดงานประมาณ 3 

กิโลเมตร 

19. เก็ท สลีพ พรีเมี่ยม บัดเจ็ท 

โฮเต็ล (Get Zleep Premium 

Budget Hotel) 

128 หมู 1 ถนนหวยแกว ตําบลชางเผือก 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 

เบอรโทร 053-892188 

1,000-1,400 บาท  หางจากสถานท่ีจัดงานประมาณ 3.8 

กิโลเมตร 

20. โพธ์ิวดล เพลส เซอรวิสอพารท

เม็นท เชียงใหม  

100/189 หมู 1 ซอยพระนาง ตําบลชางเผือก 

อําเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม  

เบอรโทร. 053-212416-7 

1,000-1,500 บาท   หางจากสถานท่ีจัดงานประมาณ 5.6 

กิโลเมตร 

 

 

หมายเหตุ: 1. ขอความกรุณาผูเขารวมประชุมติดตอเพ่ือสํารองหองพักดวยตนเอง 

  2. ราคาหองพักอาจมีการเปล่ียนแปลง       


