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ĐƠN GIÁ

500.000đ/người/tháng

Số người ở

10 người/phòng

KTX D4

Tiện nghi: 

+ Giường tầng;

+ Tủ quần áo;

+ Quạt điện;

+ Bình nóng lạnh; 

+ Tủ lạnh.

LOẠI PHÒNG

PHỔ THÔNG

Tiện ích:

+ Vệ sinh khép kín; 

+ Khu nấu ăn chung cho mỗi 
tầng; 

+ Dịch vụ giặt là (tính phí).



• KTX D5

• Phòng Phổ thông: 08 người ở

• Tiện nghi: 

• Giường tầng;

• Tủ quần áo;

• Quạt điện;

• Bình nóng lạnh.

• Tiện ích:

• Khu nấu ăn chung (tầng 4);

• Vệ sinh chung cho mỗi tầng.

• Dịch vụ:

• Giặt là (tính phí)

• Đơn giá: 400.000đ/người/tháng



ĐƠN GIÁ

Phòng tiêu chuẩn

650.000đ/người/tháng

Số người ở

04 người/phòng

KTX D6

Tiện nghi: 

+ Giường tầng;

+ Bàn ghế học tập;

+ Tủ quần áo

+ Tủ lạnh;

+ Quạt điện;

+ Bình tắm nóng lạnh.

LOẠI PHÒNG

PHÒNG TIÊU CHUẨN

(Từ tầng 2 – tầng 5)

Tiện ích:

+ Khu nấu ăn chung cho mỗi tầng. 

+ Vệ sinh khép kín. 

+ Dịch vụ giặt là tính phí.



ĐƠN GIÁ

Phòng phổ thông

500.000đ/người/tháng

Số người ở

04 người/phòng

KTX D6

Tiện nghi: 

+ Giường tầng;

+ Tủ quần áo

+ Quạt điện;

+ Bình tắm nóng lạnh.

LOẠI PHÒNG

PHÒNG PHỔ THÔNG

(Tầng 6)

Tiện ích:

+ Khu nấu ăn chung cho mỗi tầng. 

+ Vệ sinh khép kín. 

+ Dịch vụ giặt là tính phí.



• LOẠI PHÒNG: Chất lượng cao:

• Số lượng người ở: Từ 04 - 08 người.

• Tiện nghi: Giường 1m6, 1m2 hoặc giường tầng; chăn, ga, gối, 
đệm, bàn ghế học tập, tủ quần áo, tủ lạnh, quạt điện, điều hòa 
nhiệt độ.

• Tiện ích: Khu nấu ăn chung cho mỗi tầng. Vệ sinh khép kín, 
bình nóng lạnh. Phục vụ dọn phòng.

• Dịch vụ giặt là tính phí.

• ĐƠN GIÁ

• 01 người: 5 triệu/người/tháng;

• 02 người: 3 triệu/người/tháng;

• 03 người: 2.5 triệu/người/tháng;

• 04 người: 1.2 triệu/người/tháng;

• 06 – 08 người: 1 triệu/người/tháng;

• Lưu ý: Phòng tầng 1 không có bếp nấu ăn (nấu ăn
trên tầng 2)

KÝ TÚC XÁ D7



• KTX D8

• 1. Phòng Tiêu chuẩn: 04 người ở.

• Tiện nghi: Giường tầng, đệm, bàn ghế học tập, tủ quần áo, tủ lạnh, quạt điện. 

• Tiện ích: Khu nấu ăn chung cho mỗi tầng. Vệ sinh khép kín, bình tắm nóng lạnh. 
Phục vụ dọn phòng.

• Dịch vụ giặt là tính phí.

• Đơn giá: 1.000.000đ/người/tháng.

• 2. Phòng Chất lượng cao: 04 người ở.

• Tiện nghi: Giường tầng, chăn, ga, gối, đệm, bàn ghế học tập, tủ quần áo, tủ lạnh, 
quạt điện, điều hòa nhiệt độ. 

• Tiện ích: Khu nấu ăn chung cho mỗi tầng. Vệ sinh khép kín, bình tắm nóng lạnh. 
Phục vụ dọn phòng hàng ngày.

• Đơn giá: 1.200.000đ/người/1 tháng.



• KTX D9

• 1. Phòng Tiêu chuẩn: 04 người ở

• Tiện nghi: Giường tầng, bàn ghế học tập, tủ quần áo, tủ lạnh, quạt điện.

• Tiện ích: Vệ sinh khép kín, bình tắm nóng lạnh. Phục vụ dọn phòng 3 ngày/lần.

• Dịch vụ giặt là tính phí.

• Đơn giá: 650.000đ/người/tháng.

• 2. Phòng Chất lượng cao: 04 người ở.

• Tiện nghi: Giường tầng, bàn ghế học tập, tủ quần áo, tủ lạnh, 
quạt điện, điều hòa nhiệt độ. 

• Tiện ích: Vệ sinh khép kín, có bình nóng lạnh. Phục vụ dọn 
phòng hàng ngày.

• Đơn giá: 1.000.000đ/người/tháng.



• KTX D10

• Phòng Chất lượng cao: 06 người ở

• Tiện nghi: Giường tầng, đệm, bàn 
ghế học tập, tủ quần áo, tủ lạnh, quạt 
điện, điều hòa nhiệt độ. 

• Tiện ích: Khu nấu ăn chung. Vệ sinh 
khép kín, có bình nóng lạnh. Phục vụ 
dọn phòng hàng ngày.

• Đơn giá: 1.000.000đ/người/1 tháng)



KTX D11A

1. Phòng Tiêu chuẩn: 

+ Từ 4 - 6 người ở 

+ Tiện nghi: Giường, đệm, tủ 
quần áo, tủ lạnh, quạt điện. 

+ Tiện ích: Vệ sinh khép kín, 
bình tắm nóng lạnh. Phục vụ 
dọn phòng 3 ngày/lần.

+ Dịch vụ giặt là tính phí.

Đơn giá: 650k/người/tháng

2. Phòng Chất lượng cao

+ 01 người: 4 triệu/người/tháng

+ 02 người: 2.2 triệu/người/tháng

+ 04 - 06 người: 1triệu/người/tháng

+ Tiện nghi:

- Giường, đệm, bàn ghế học tập, tủ 
quần áo, tủ lạnh, quạt điện, điều hòa 
nhiệt độ.

Phòng Chất lượng cao

+ Tiện ích:

- Vệ sinh khép kín, bình nóng 
lạnh. Phục vụ dọn phòng hàng 
ngày.

- Dịch vụ giặt là tính phí.



KTX D11B

1. Phòng Tiêu chuẩn: 06 - 08
người ở 

+ Tiện nghi: Giường tầng, 
đệm, tủ quần áo, tủ lạnh, quạt 
điện. 

+ Tiện ích: Vệ sinh khép kín, 
bình tắm nóng lạnh. Phục vụ 
dọn phòng 3 ngày/lần.

+ Dịch vụ giặt là tính phí.

Đơn giá: 650k/người/tháng

2. Phòng Chất lượng cao

+ Số người ở: 06 - 08 người: 

+ Đơn giá: 1 triệu/người/tháng

Phòng Chất lượng cao

+ Tiện nghi:

- Giường tầng, đệm, bàn ghế 
học tập, tủ quần áo, tủ lạnh, 
quạt điện, điều hòa nhiệt độ.

+ Tiện ích:

- Vệ sinh khép kín, bình nóng 
lạnh. Phục vụ dọn phòng hàng 
ngày.

- Dịch vụ giặt là tính phí.



ĐƠN GIÁ

300.000đ/người/tháng

Số người ở

10 người/phòng

KTX 
NHÀ F

Tiện nghi

+ Giường tầng;

+ Tủ quần áo;

+ Quạt điện;

+ Bình nóng lạnh.

LOẠI PHÒNG

PHỔ THÔNG

Tiện ích

+ Vệ sinh khép kín;

+ Dịch vụ giặt là (tính phí)




