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จันตราคีรี เชียงใหม่
ชือ่ :
ทีอ่ ยู่:
หมายเลขโทรศัพท์:
อีเมลล์:
เวบไซต์:
วันทีเ่ ปิ ดให้บริการ:
ทาเลทีต่ งั ้ :

ห้องพัก:

จันตราคีรี เชียงใหม่
49 หมู่ 3 ต.บ้างปง อ.หางดง จ.เชียงใหม่ 50230
+66 (0) 52 010 155
+66 (0) 81 802 0666
info@chantrakhirichalet.com
www.chantrakhirichalet.com
วันที่ 23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560
จันตราคีรี เชียงใหม่ ตัง้ อยู่บริเวณถนนหางดง – สะเมิง ตาบลบ้างปง อาเภอหางดง
ห่างจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ 25 กิโลเมตร และใช้เวลาเพียง 45 นาทีจากตัว
เมืองเชียงใหม่ พืน้ ทีโ่ ดยรวมกว่า 4 ไร่ของรีสอร์ทแวดล้อมไปด้วยต้นไม้หลากหลาย
ชนิด ล้วนแต่เป็ นพรรณไม้ไทยทีใ่ ห้ดอกสีสนั สวยงาม ส่งผลให้บรรยากาศโดยรอบนัน้
สดชืน่ สบายตาตลอดทังปี
้
นอกจากนี้ทวิ ทัศน์แบบพาโนรามาของดอยสุเทพ-ปุยที่
มองเห็นได้จากทุกมุมของรีสอร์ทก็เป็ นอีกหนึ่งจุดเด่นทีใ่ ครเห็นก็ตกหลุมรัก
ห้องพัก 14 ห้องสไตล์นีโอ โคโลเนียล แต่ละห้องมีรูปแบบการตกแต่งอันเป็ น
เอกลักษณ์ไม่ซ้ากันด้วยเฟอร์นิเจอร์และสิง่ อานวยความสะดวกคุณภาพเยีย่ ม
นอกจากนี้ยงั มีวลิ ล่าสไตล์ลา้ นนาประยุกต์อกี 4 หลัง ทีน่ าหลองข้าว (ยุง้ ข้าว) ซึ่ง
เปี่ ยมไปด้วยเสน่หแ์ ละความงามอันขึน้ ชือ่ ของสถาปั ตยกรรมและภูมปิ ั ญญาของชาว
ล้านนามาตกแต่งให้เป็ นวิลล่าหนึ่งห้องนอนและวิลล่าสองห้องนอน
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สตูดิโอ (3 ห้อง)
สตูดโิ อขนาด 34 ตารางเมตร ประกอบด้วยเตียงคู่, สมาร์ททีวขี นาด 42 นิ้ว, เก้าอี้
เลานจ์, ห้องน้ าพร้อมสุขภัณฑ์ครบชุดพร้อมทัง้ ฝั กบัวแบบเรน ชาวเวอร์
ดีลกั ซ์ สวีท (1 ห้อง)
ดีลกั ซ์ สวีทขนาด 59 ตารางเมตร เอือ้ ให้มพี น้ื ทีใ่ ช้สอยอย่างสะดวกสบายมากขึน้
ภายในห้องพักประกอบไปด้วย เตียงเดีย่ ว, สมาร์ททีวขี นาด 42 นิ้ว, ห้องน้ าพร้อม
สุขภัณฑ์ครบชุดพร้อมทัง้ ฝั กบัวแบบเรน ชาวเวอร์ (เชือ่ มกับคีรี สวีท)
คีรี สวีท - ฮันนี มูน สวีท พร้อม สระว่ายน้าส่วนตัว (1 ห้อง)
ห้องพักเพียงหนึ่งเดียวทีม่ สี ระว่ายน้าส่วนตัว มีพน้ื ทีใ่ ช้สอยกว่า 176 ตารางเมตร
พร้อมโต๊ะอาหารขนาดใหญ่รองรับได้ถงึ 6 ทีน่ งั ่ นอกจากนี้ยงั มี อ่างอาบน้ าและฝั กบัว
แบบเรน ชาวเวอร์อกี ด้วย คีรี สวีท เชือ่ มกับ ดีลกั ซ์ สวีท เหมาะสาหรับครอบครัว
ขนาดกลางหรือกลุม่ เพื่อนทีต่ อ้ งการใช้เวลาพักผ่อนร่วมกันอย่างเต็มที่
จันตรา สวีท - โคโลเนี ยล สวีท เตียงเดี่ยว (3 ห้อง)
ห้องพักในสไตล์โมเดิรน์ คลาสสิคพืน้ ทีก่ ว่า 61 ตารางเมตร มีระเบียงห้องทีส่ ามารถ
มองเห็นวิวภูเขาได้แบบพาโนรามา ภายในห้องตกแต่งด้วย เตียงเดีย่ ว, สมาร์ททีว ี
ขนาด 42 นิ้ว, โต๊ะทางาน, ชุดเก้าอีโ้ ซฟา, อ่างอาบน้ าและฝั กบัวแบบเรน ชาวเวอร์
นภา สวีท - โคโลเนี ยล สวีท เตียงคู่ (3 ห้อง)
ห้องพักในสไตล์โมเดิรน์ คลาสสิคพืน้ ทีก่ ว่า 61 ตารางเมตร มีระเบียงห้องทีส่ ามารถ
มองเห็นวิวภูเขาได้แบบพาโนรามา ภายในห้องตกแต่งด้วย เตียงคู่, สมาร์ททีวขี นาด
42 นิ้ว, โต๊ะทางาน, ชุดเก้าอีโ้ ซฟา, อ่างอาบน้าและฝั กบัวแบบเรน ชาวเวอร์ (เชือ่ ม
กับ จันตรา คีรี สวีท)
จันตรา คีรี สวีท - ดีลกั ซ์ โคโลเนี ยล สวีท (3 ห้อง)
หนึ่งในจุดเด่นของรีสอร์ท จันตรา คีรี สวีท มีพน้ื ทีท่ งั ้ หมด 93 ตารางเมตร โดดเด่น
ด้วยพืน้ ทีห่ อ้ งนังเล่
่ นขนาดกว้างอยู่ดา้ นหน้า การจัดวางอ่างอาบน้ าในห้อง โต๊ะ
ทางานทีม่ องเห็นวิวภูเขาได้ชดั เจน และระเบียงทีส่ ามารถนังพั
่ กผ่อนได้นานเท่าที่
ต้องการ นอกจากนี้ยงั สามารถเชือ่ มกับนภา สวีท ทาให้มพี น้ื ทีร่ วมทัง้ หมดกว่า 154
ตารางเมตร เหมาะสาหรับครอบครัวหรือกลุ่มเพื่อน 4 ถึง 5 คน

จันศรี - วิ ลล่าหนึ่ งห้องนอน (1 หลัง)
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หลองข้าว (ยุง้ ข้าว) ประยุกต์ขนาด 100 ตารางเมตร ประกอบด้วยห้องนังเล่
่ น สมาร์ท
ทีวขี นาด 42 นิ้ว ตูเ้ ย็นและห้องน้ า ชันบนประกอบด้
้
วยห้องนอนทีเ่ ลือกใช้เครื่องนอน
คุณภาพ ห้องน้ าพร้อมสุขภัณฑ์ครบชุดและฝั กบัวแบบเรน ชาวเวอร์
ยวงจัน และ ร้อยจัน - - วิ ลล่าสองห้องนอน (2 หลัง)
หลองข้าว (ยุง้ ข้าว) ประยุกต์เป็ นวิลล่าสไตล์ร่วมสมัยสองชัน้ เหมาะสาหรับครอบครัว
หรือกลุ่มเพื่อน ด้วยขนาด 180 ตารางเมตร โดยชันล่
้ างประกอบด้วยห้องนังเล่
่ น
ห้องน้ า สมาร์ททีวขี นาด 42 นิ้ว โต๊ะทานอาหารทีส่ ามารถรองรับได้ 4-5 ท่าน เคาท์
เตอร์บาร์ และมุมห้องครัวเล็กๆพร้อมด้วย ตูเ้ ย็นและเตาไมโครเวฟ ชันบนแยกเป็
้
น
ห้องนอนหลักและห้องนอนรอง
มีระเบียงเล็กๆให้คุณได้นงชมวิ
ั ่ วตลอดทัง้ วัน
ห้องน้ าพร้อมสุขภัณฑ์ครบชุดและฝั กบัวแบบเรน ชาวเวอร์
จันเป็ ง - - วิ ลล่าสองห้องนอน พร้อมเฉลียง (1 หลัง)
วิลล่าสไตล์หลองข้าวสองห้องนอนหลังใหญ่ ขนาด 274 ตารางเมตร ชันล่
้ าง
ประกอบด้วยห้องนังเล่
่ น ห้องน้า สมาร์ททีวขี นาด 42 นิ้ว โต๊ะทานอาหาร เคาท์เตอร์
บาร์ และมุมห้องครัวเล็กๆพร้อมด้วย ตูเ้ ย็นและเตาไมโครเวฟ ชันบนแยกเป็
้
น
ห้องนอนหลักและห้องนอนรอง
มีระเบียงเล็กๆให้คุณได้นงชมวิ
ั ่ วตลอดทัง้ วัน
ห้องน้ าพร้อมสุขภัณฑ์ครบชุดและฝั กบัวแบบเรน ชาวเวอร์ นอกจากนี้จนั เป็ งยังมี
เฉลียงด้านนอกพร้อมเตาผิงและเตาย่างบาร์บคี วิ ทีร่ องรับแขกได้ถงึ 20 ท่าน เหมาะ
สาหรับการสังสรรค์และเฉลิมฉลองในโอกาสพิเศษต่างๆ

สิง่ อานวยความสะดวก:

ห้องพักและวิลล่าทุกหลังเพียบพร้อมไปด้วยสิง่ อานวยความสะดวกต่างๆ ไม่วา่ จะ
เป็ น สมาร์ททีวขี นาด 42 นิ้ว, อินเตอร์เนตไร้สาย, ไดร์เป่ าผม, ห้องน้าพร้อมด้วย
เครื่องสุขภัณฑ์คุณภาพเยีย่ มและชุดเครื่องอาบน้ าชันน
้ า
นอกจากนี้ยงั มี
อภินนั ทนาการเครือ่ งดืม่ และน้ าผลไม้ในตูม้ นิ ิบาร์ทุกตูอ้ กี ด้วย

อาหารและเครือ่ งดืม่ :

ห้องอาหาร จันตราคีรี ให้บริการอาหารไทยรสชาดจัดจ้านและอาหารเหนือเมนูยอด
นิยม เปิ ดให้บริการตลอดทัง้ วันตัง้ แต่ 7:00 น. ถึง 22:00 น.
รองรับได้
60 ทีน่ งั ่
อาหารเช้า
7:00 – 10:30 น.
อาหารกลางวัน ตังแต่
้ เวลา 10:30 น. เป็ นต้นไป
อาหารเย็น
สังรายการอาหารได้
่
ถงึ 21:30 น.
รูมเซอร์วสิ
7:00 – 22:00 น. (สังรายการอาหารได้
่
ถงึ 21:30 น.)
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บริการจัดเลีย้ ง:

จันตราคีรี สามารถรองรับแขกสาหรับงานจัดเลีย้ งได้สงู สุด 50 ท่าน โดยสามารถ
เลือกสถานทีจ่ ดั งานได้ ไม่วา่ จะเป็ น วิลล่าจันเป็ ง ทีร่ องรับได้ 20 ท่าน ห้องอาหาร
จันตราคีรี หรือสนามหญ้าของรีสอร์ททีร่ องรับแขกได้ถงึ 50 ท่าน

สระว่ายน้ า:

สระว่ายน้ ากลางแจ้ง บริเวณหน้าห้องอาหารจันตราคีรี สามารถมองเห็นทิวทัศน์แบบ
พาโนรามาของดอยสุเทพ-ปุย
**สงวนสิทธิใ์ ห้บริการเฉพาะผูท้ เี ่ ข้าพักกับรีสอร์ทเท่านัน้ **

การเดินทางจากสนามบิน:

จันตราคีรี อยู่หา่ งจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ 25 กิโลเมตร หากต้องการ
บริการรถรับ-ส่งจากทางโรงแรม สามารถติดต่อเพื่อสารองทีน่ งได้
ั ่ (ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 48 ชัวโมง
่ โดยราคาจะขึน้ อยู่กบั ประเภทของรถและจานวนผูโ้ ดยสาร)

กระแสไฟฟ้ า:

220 โวลต์ 50 เฮิรต์

นโยบายเกีย่ วกับ
สัตว์เลีย้ ง:

จันตราคีรี มีนโยบายเป็ นมิตรกับสัตร์เลีย้ ง สุนขั ขนาดเล็กทีม่ นี ้ าหนักไม่เกิน 10
กิโลกรัม สามารถเข้าพักร่วมกับเจ้าของได้ เฉพาะวิลล่า เท่านัน้ โดยมีค่าธรรมเนียม
เพิม่ เติมมูลค่า 1,000 บาทถ้วนต่อสุนขั หนึ่งตัว ต่อหลัง

เมษายน 2561
###

