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ยู เชียงใหม (U Chiang Mai) เปนโรงแรมหรูสไตลบูติกที่มีความนาสนใจและเอกลักษณดวยการออกแบบที่นําเอามรดก
ทางวัฒนธรรมมาผสมผสานกับสิ่งอํานวยความสะดวกของยุคปจจุบัน โดยมีจุดเดนดานงานสถาปตยกรรมคือ การคงโครงสราง
อาคารจวนผูวาการเชียงใหมหลังเกาไวภายในโรงแรม และทําการปรับปรุงเปน “เรสซิเดนซ เลานจ” เพื่อตอนรับแขก โดยคงไวซึ่ง
ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมของชาวลานนา แตเพิ่มการตกแตงภายในที่ทันสมัย แตแฝงดวยเอกลักษณของความเปนไทยไว
อยางงดงาม
เปดบริการ

1 มิถุนายน 2551

สถานที่ตั้ง

ยู เชียงใหม ตั้งอยูใจกลางเมืองเชียงใหม บนถนนราชดําเนิน
เพียง 20 นาทีจากสนามบินเชียงใหม และเพียงไมกี่นาที
จากถนนคนเดินทาแพ ที่มีชื่อเสียง

ที่อยูโ รงแรม

70 ถนนราชดําเนิน ตําบล ศรีภูมิ อําเภอเมือง เชียงใหม
50200
โทรศัพท: 053 327 000 โทรสาร: 053 327 096
reserve@uchiangmai.com

สํานักงานขายและการตลาด

1091/343 ถนนเพชรบุ รี มั ก กะสั น ราชเทวี กรุ ง เทพฯ
10400
โทรศัพท: 02 651 7677
โทรสาร: 02 651 7678
salesth@uhotelsresorts.com

เว็บไซต

www.uchiangmai.com

เฟสบุก

www.facebook.com/uchiangmai

บริษัทเจาของ

บริษัท ยู ซิตี้ จํากัด (มหาชน)

บริหารโดย

บริษัท แอบโซลูท โฮเต็ล เซอรวิส จํากัด
www.absolutehotelservices.com

แบรนด

ยู โฮเต็ลแอนดรีสอรท
www.uhotelsresorts.com

ผูจัดการทั่วไป

คุณสุจิตรา ศิริรักษ

สถาปนิกผูออกแบบและตกแตงภายใน

SPA+A

รางวัล

รางวัลอนุรักษศลิ ปสถาปตยกรรมดีเดน 2552 จาก สมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถัมภ
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รางวัลยอดเยี่ยมไทยแลนดบูทิคอวอรด ประเภทสงเสริม
ประสบการณ
การบริการยอดเยี่ยม จาก Tripadvisor 2011 – 2018
ยู เชียงใหม ใหบริการหองพัก 24 ชั่วโมง โดยลูกคาสามารถเช็คอินเวลาใดก็ไดและเช็คเอาทเวลาเดียวกันในวันถัดไป และเปน
โรงแรมแหงแรกที่ใหบริการอาหารเชาที่ลูกคาสามารถเลือกที่จะรับประทานไดทุกเวลา ทุกสถานที่ (Breakfast whenever
wherever) โรงแรมไดจัดกิจกรรมสันทนาการรวมกับชุมชนใกลเคียง การบรรยายเชิงวัฒนธรรม และการเดินเพื่อชมสิ่งปลูกสราง
ทางวัฒนธรรม ใหลูกคาที่ชื่นชอบไดใกลชิดกับวัฒนธรรมทองถิ่น
หองพัก
หองพักทั้งหมด 41 หอง แบงเปน
• หองซูพีเรีย (33 ตารางเมตร)
• หองซูพีเรียพูลแอคเซส (33 ตารางเมตร)
• หองดีลักซ (43 ตารางเมตร)

26 หอง
3 หอง
12 หอง

การบริการที่เปนเอกลักษณของ U
• ลูกคาสามารถใชบริการหองพัก 24 ชั่วโมง สามารถเช็คอินเวลาใดก็ไดและเช็คเอาทในเวลาเดียวกันในวันที่คืนหองพัก (24
hour use of room)
• ใหบริการอาหารเชาที่ลูกคาสามารถเลือกที่จะรับประทานไดทุกเวลา (ถึง 22:00 น.) ทุกสถานที่ ไมวาจะเปน ที่หองพัก ริมสระ
วายน้ํา หองอาหาร หรือในสวน (Breakfast whenever/wherever)
• บริการเชื่อมตออินเตอรเน็ตแบบ Wi Fi ฟรี
• บริการจักรยานฟรี และหองสมุด
• โปรแกรมทีค่ ุณเลือกได U Choose Programme โดยผูเ ขาพักสามารถเลือก ชา สบู หมอน และ เพลง ที่ชื่นชอบไดกอนเขา
พัก นอกจากนั้นลูกคายังสามารถเลือกเครื่องดืม่ ตอนรับ ไดดวยตนเอง จากมินิบารในหองพัก 1 ทานตอ 1 อยาง ตอ การเขา
พัก
สิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก:
• เตียงใหญ หรือ เตียงคูสาํ หรับหองซูพีเรีย และ เตียงใหญ สําหรับหองดีลักซ
• ระเบียงสวนตัวพรอมเตียงนั่งเลน
• ระเบียงเชื่อมกับสระวายน้ํา เฉพาะหองซูพีเรียพูลแอคเซส
• หองดีลักซ ทุกหองมีอางอาบน้ําแยกสวนจากหองอาบน้ํา
• ทุกหองมีหองอาบน้ําแบบ Rain Shower
• เครื่องเลน iPod และ ลําโพง
• เครื่องปรับอากาศและที่ควบคุมอุณหภูมิ
• บารเครื่องดื่มและขนมคบเคี้ยว ตูเซฟ และเครื่องเปาผม
• ระบบการเชื่อมตออินเตอรเน็ตความเร็วสูง
• โทรศัพท
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•
•
•

เครื่องทํากาแฟแบบแคปซูล
เสื้อคลุมอาบน้ําและรองเทาสําหรับสวมภายในหอง
LCD 43 นิ้ว พรอมชองรับสัญญาณดาวเทียม

การบริการตางๆ:
• หองออกกําลังกาย
• สระวายน้ํากลางแจงแบบ Infinity swimming pool
• ยู สปา
• บริการรูมเซอรวิส
• บริการทําความสะอาดหอง
• บริการซักผา
• บริการเคาทเตอรทองเที่ยว
โปรแกรมที่คุณเลือกได U Choose Programme
ผูเขาพักสามารถเลือกประเภทหมอน กลิ่นสบู กลิ่นชา และรายการเพลงโปรด (ชองโปรแกรมในโทรทัศน) ที่ชื่นชอบได โดย
กรอกใหขอมูลแกโรงแรมเมื่อทําการจองหองพักออนไลน หรือแจงกับทางพนักงานเมื่อเขาพักไดเชนกัน
หองอาหารและบาร
หองอาหาร EAT
ตั้งอยูบริเวณดานหนา โรงแรม ยู เชียงใหม ริมถนนราชดําเนิน เปดตอนรับนักเดินทางใหเขามาชิมอาหารพื้นเมืองตนตํารับ
จานเด็ด ในบรรยากาศผอนคลาย ที่พลาดไมได คือ ขาวซอยสูตรลับเฉพาะ ที่นักทองเที่ยวมาทานแลวตองกลับมาทานซ้ํ า
ใหบริการตั้งแต 6.00 น. ถึง 23.00 น.
DRINK บาร
ตั้งอยูชั้น 2 บนหองอาหาร EAT ใหบริการเครื่องดื่มและอาหารวาง เหมาะสําหรับทานที่ตองการนั่งจิบเครื่องดื่มแกวโปรด ใน
บรรยากาศสบายๆชมบรรยากาศเมืองและวิถีชีวิตชาวบานบนถนนราชดําเนิน และชมสีสันของถนนคนเดินในวันอาทิตยที่จัด
บริเวณดานหนาของโรงแรม เปดใหบริการตั้งแต 17.00 น. ถึง 24.00 น.
ยู สปา
หองสปา มีใหบริการทั้งหมด 3 หอง โดยแบงออกเปนหองเตียงคู 1 หองและหองเตียงเดี่ยว 2 หองตั้งอยูบนชั้น 2 ของ
เรสซิเดนส เลานจ ซึ่งเปนอาคารจวนผูวาการเชียงใหมเกา ที่ไดรับการปรับปรุง เปดใหบริการนวดเพื่อการผอนคลายโดยใชเทคนิค
ตามแบบตะวันออกและตะวันตก คือการนวดไทย และนวดแบบสวีดิส บริการโดยพนักงานมืออาชีพ พรอมดวยการใชน้ํามันหอม
ละเหยสูตรลานนา ที่ชวยคลายกลามเนื้อ กระตุนการไหลเวียนของโลหิต ชวยใหรูสึกผอนคลายทั้งรางกายและจิตใจ และบํารุง
สุขภาพ
หองสมุด
ตั้งอยูบนชั้น 2 ของ เรสซิเดนส เลานจ ซึ่งเปนอาคารจวนผูวาการเชียงใหมเกา ที่ไดรับการปรับปรุง ใหบริการ หนังสือ
เกี่ยวกับประวัติศาสตรเชียงใหมและวรรณกรรมตาง ๆ

หนา 4 จาก 6

U Chiang Mai
70 Ratchadamnoen Road,
Sri-Poom Muang District,
Chiang Mai 50200 Thailand
Tel +66 53 327 000
Fax +66 53 327 096
www.uchiangmai.com

หองออกกําลังกาย
ตั้งอยูที่ชั้น 1 ติดกับ เรสซิเดนส เลานจ เปดใหบริการ 24 ชั่วโมง เพียบพรอมดวยอุปกรณเครื่องออกกําลังกายครบครัน หรือ
จะเลือกสนุกกับฟตเนสทูเกเธอรโปรแกรมกับยู ทีม
การเดินทางโดยเครื่องบินสูเชียงใหม
สายการบินภายในประเทศ ไดแก สายการบินไทย บางกอกแอรเวย นกแอร แอรเอเซีย ไทยไลออนแอร และ ไทยสมายด
ใหบริการเที่ยวบินจากกรุงเทพฯสูทาอากาศยานเชียงใหมเปนประจําทุกวัน อีกทั้งยังมีสายการบินนานาชาติ อีกหลายสายการบิน
ใหบริการเที่ยวบินตรงจากตางประเทศสูทาอากาศยานเชียงใหม กรุณาตรวจสอบตารางบินไดจากตัวแทนสายการบิน
การเดินทาง
ยู เชียงใหม ตั้งอยูใจกลางเมืองเชียงใหม เพียง 20 นาทีจากสนามบินเชียงใหม จากสนามบินเชียงใหมเลี้ยวขวาสูถนนมหิดล
มุงหนาสูหางดง เลี้ยวซายที่สัญญาณไฟจราจรแรก แลวมุงหนาไปตามถนนบุญเรืองจนกระทั่งเห็นประตูเมืองสวนดอกทางขวามือ
จึงเลี้ยวกลับเพื่อมุงหนาไปถนนอินทวโรรส เลี้ยวซายเขาถนนอินทวโรรส ตรงไปตามทางจนกระทั่งสุดถนน จึงเลี้ยวขวาเพื่อมุงหนา
ไปวัดพระสิงห มุงหนาตรงไปเรื่อย ๆ จนพบถนนราชดําเนินอยูทางซายมือ เมื่อผานสถานีตํารวจทางขวามือ โรงแรมยู เชียงใหม
ตั้งอยูหางไป ประมาณ 150 เมตร ทางซายมือ
โปรแกรมเพื่อสังคม U Make a Difference
“U Make a Difference” เปนโปรแกรมชวยเหลือสังคมของโรงแรมภายใตแบรนด ยู โฮเต็ลแอนดรีสอรท เพื่อชวยเหลือ
หนวยงานสังคมสงเคราะหที่ตั้งอยูใกลเคียงกับบริเวณที่โรงแรมหรือรีสอรทตั้งอยู และมีวัตถุประสงคในการชวยเหลือคนในพื้นที่
ลูกคาของเราสามารถเขารวมกิจกรรมชวยเหลือสังคมระหวางที่พักที่โรงแรม เพราะเราเชื่อวาทุกคนสามารถทําใหสังคมดีขึ้นได
หนวยงานที่ ยู เชียงใหมใหการสนับสนุน
สถานสงเคราะหกําพราและอนาถา ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม
(บานกิ่งแกววิบูลสันติ) เปนสถานสงเคราะหแหงแรกในจังหวัดเชียงใหม โดยใหการอุปการะเด็กกําพราอายุตั้งแตแรกเกิดถึง 5 ป
ใหการอุปการะทุนการศึกษาแกเด็กจนถึงมัธยมปลาย และยังจัดกิจกรรมตางๆใหเด็กในทองถิ่นเพื่อปองกันเด็กใหหางไกลจากยา
เสพติด ยู เชียงใหมเล็งเห็นถึงบทบาทของสถานสงเคราะหกําพราและอนาถา ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม (บานกิ่งแกววิบูลสันติ) โดย ยู เชียงใหมจะรวบรวมเงินบริจาคจากการดําเนินงานของโรงแรม
เพื่อมอบเปนเงินชวยเหลือกิจกรรมของบานกิ่งแกววิบูลสันติ เปนประจําทุกป ปละ 2 ครั้ง สามารถอานขอมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบาน
กิ่งแกววิบูลสันติไดที่ www.baan-kingkaew-orphanage.org
ลูกคามีสวนรวมไดอยางไร?
เงินทุก 35 บาทจากอัตราคาหองพักทุกหองตอวันจะถูกจัดสรรเพื่อเปนเงินบริจาคใหแกมูลนิธิฯ โดยจะรวบรวมและนําไปมอบ
ใหแกสถานสงเคราะหกําพราและอนาถา ในพระราชูปถัมภสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม
(บานกิ่งแกววิบูลสันติ) ปละ 2 ครัง้ นอกจากนั้น ยู เชียงใหม ยังจัดใหมีกิจกรรมประจําทุกอาทิตย เพื่อพาลูกคาที่พักในโรงแรมเขา
เยี่ยมชมและรวมกิจกรรมกับเด็กๆที่บานกิ่งแกววิบูลสันติ อีกดวย
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แผนที่

สอบถามขอมูลเพิม่ เติม กรุณาติดตอ
ฝายประชาสัมพันธ
โทร 02 255 9925 อีเมล prth@absolutehotelservices.com

ปรับปรุงลาสุด : 13 มีนาคม 2562
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