
 
Factsheet 1 of 4 

 

จนัตราคีรี เชียงใหม่ 

ชือ่: จนัตราครี ีเชยีงใหม ่
ทีอ่ยู่: 49 หมู่ 3 ต.บา้งปง อ.หางดง จ.เชยีงใหม ่50230 
หมายเลขโทรศพัท:์ +66 (0) 52 010 155     

+66 (0) 81 802 0666  
อเีมลล:์ info@chantrakhirichalet.com 
เวบไซต:์ www.chantrakhirichalet.com 
วนัทีเ่ปิดใหบ้รกิาร: วนัที ่23 พฤษภาคม พ.ศ. 2560 
ท าเลทีต่ ัง้:  จนัตราครี ีเชยีงใหม่ ตัง้อยู่บรเิวณถนนหางดง – สะเมงิ ต าบลบา้งปง  อ าเภอหางดง 

ห่างจากสนามบนินานาชาตเิชยีงใหม่ 25 กโิลเมตร และใชเ้วลาเพยีง 45 นาทจีากตวั
เมอืงเชยีงใหม ่ พืน้ทีโ่ดยรวมกวา่ 4 ไร่ของรสีอรท์แวดลอ้มไปดว้ยตน้ไมห้ลากหลาย
ชนิด ลว้นแต่เป็นพรรณไมไ้ทยทีใ่หด้อกสสีนัสวยงาม ส่งผลใหบ้รรยากาศโดยรอบนัน้
สดชืน่สบายตาตลอดทัง้ปี นอกจากนี้ทวิทศัน์แบบพาโนรามาของดอยสุเทพ-ปยุที่
มองเหน็ไดจ้ากทุกมมุของรสีอรท์กเ็ป็นอกีหนึ่งจุดเด่นทีใ่ครเหน็กต็กหลุมรกั 

หอ้งพกั:  หอ้งพกั 14 หอ้งสไตลน์ีโอ โคโลเนียล แต่ละหอ้งมรีูปแบบการตกแต่งอนัเป็น
เอกลกัษณ์ไม่ซ ้ากนัดว้ยเฟอรน์ิเจอรแ์ละสิง่อ านวยความสะดวกคุณภาพเยีย่ม 
นอกจากนี้ยงัมวีลิล่าสไตล์ลา้นนาประยุกตอ์กี 4 หลงั ทีน่ าหลองขา้ว (ยุง้ขา้ว) ซึ่ง
เป่ียมไปดว้ยเสน่หแ์ละความงามอนัขึน้ชือ่ของสถาปัตยกรรมและภูมปัิญญาของชาว
ลา้นนามาตกแต่งใหเ้ป็นวลิล่าหนึ่งหอ้งนอนและวลิล่าสองหอ้งนอน 
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 สตูดิโอ (3 หอ้ง) 
สตูดโิอขนาด 34 ตารางเมตร ประกอบดว้ยเตยีงคู่, สมารท์ทวีขีนาด 42 นิ้ว, เกา้อี้
เลานจ,์ หอ้งน ้าพรอ้มสขุภณัฑค์รบชดุพรอ้มทัง้ฝักบวัแบบเรน ชาวเวอร ์
 
ดีลกัซ ์สวีท (1 หอ้ง) 
ดลีกัซ ์ สวทีขนาด 59 ตารางเมตร เอือ้ใหม้พีืน้ทีใ่ชส้อยอย่างสะดวกสบายมากขึน้ 
ภายในหอ้งพกัประกอบไปดว้ย เตยีงเดีย่ว, สมารท์ทวีขีนาด 42 นิ้ว, หอ้งน ้าพรอ้ม
สุขภณัฑค์รบชดุพรอ้มทัง้ฝักบวัแบบเรน ชาวเวอร ์ (เชือ่มกบัครี ีสวที) 
 
คีรี สวีท - ฮนันีมูน สวีท พร้อม สระว่ายน ้าส่วนตวั (1 หอ้ง) 
หอ้งพกัเพยีงหนึ่งเดยีวทีม่สีระวา่ยน ้าส่วนตวั มพีืน้ทีใ่ชส้อยกวา่ 176 ตารางเมตร 
พรอ้มโต๊ะอาหารขนาดใหญ่รองรบัไดถ้งึ 6 ทีน่ัง่ นอกจากนี้ยงัม ีอา่งอาบน ้าและฝักบวั
แบบเรน ชาวเวอรอ์กีดว้ย  ครี ีสวที เชือ่มกบั ดลีกัซ์ สวที เหมาะส าหรบัครอบครวั
ขนาดกลางหรอืกลุม่เพื่อนทีต่อ้งการใชเ้วลาพกัผอ่นร่วมกนัอย่างเตม็ที ่
 
จนัตรา สวีท  - โคโลเนียล สวีท เตียงเด่ียว (3 หอ้ง) 
หอ้งพกัในสไตลโ์มเดริน์คลาสสคิพืน้ทีก่วา่ 61 ตารางเมตร มรีะเบยีงหอ้งทีส่ามารถ
มองเหน็ววิภูเขาได้แบบพาโนรามา ภายในหอ้งตกแต่งดว้ย เตยีงเดีย่ว, สมารท์ทวีี
ขนาด 42 นิ้ว, โต๊ะท างาน, ชดุเกา้อีโ้ซฟา, อ่างอาบน ้าและฝักบวัแบบเรน ชาวเวอร ์
 
นภา สวีท - โคโลเนียล สวีท เตียงคู่ (3 หอ้ง) 
หอ้งพกัในสไตลโ์มเดริน์คลาสสคิพืน้ทีก่วา่ 61 ตารางเมตร มรีะเบยีงหอ้งทีส่ามารถ
มองเหน็ววิภูเขาได้แบบพาโนรามา ภายในหอ้งตกแต่งดว้ย เตยีงคู่, สมารท์ทวีขีนาด 
42 นิ้ว, โต๊ะท างาน, ชดุเกา้อีโ้ซฟา, อ่างอาบน ้าและฝักบวัแบบเรน ชาวเวอร ์ (เชือ่ม
กบั จนัตรา ครี ีสวที) 
 
จนัตรา คีรี สวีท - ดีลกัซ ์โคโลเนียล สวีท (3 หอ้ง) 
หนึ่งในจดุเด่นของรสีอรท์ จนัตรา ครี ีสวที มพีืน้ทีท่ ัง้หมด 93 ตารางเมตร โดดเด่น
ดว้ยพืน้ทีห่อ้งนัง่เล่นขนาดกวา้งอยู่ดา้นหน้า การจดัวางอ่างอาบน ้าในหอ้ง โต๊ะ
ท างานทีม่องเหน็ววิภูเขาได้ชดัเจน และระเบยีงทีส่ามารถนัง่พกัผอ่นไดน้านเท่าที่
ตอ้งการ นอกจากนี้ยงัสามารถเชือ่มกบันภา สวที ท าใหม้พีืน้ทีร่วมทัง้หมดกวา่ 154 
ตารางเมตร เหมาะส าหรบัครอบครวัหรอืกลุ่มเพื่อน 4 ถงึ 5 คน  
 
 
จนัศรี - วิลล่าหน่ึงห้องนอน (1 หลงั) 
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หลองขา้ว (ยุง้ขา้ว) ประยุกตข์นาด 100 ตารางเมตร ประกอบดว้ยหอ้งนัง่เล่น สมารท์
ทวีขีนาด 42 นิ้ว ตูเ้ยน็และหอ้งน ้า ชัน้บนประกอบดว้ยหอ้งนอนทีเ่ลอืกใชเ้ครื่องนอน
คุณภาพ หอ้งน ้าพรอ้มสขุภณัฑค์รบชดุและฝักบวัแบบเรน ชาวเวอร ์ 
 
ยวงจนั และ ร้อยจนั - - วิลล่าสองห้องนอน (2 หลงั) 
หลองขา้ว (ยุง้ขา้ว) ประยุกตเ์ป็นวลิล่าสไตลร์่วมสมยัสองชัน้ เหมาะส าหรบัครอบครวั
หรอืกลุ่มเพื่อน ดว้ยขนาด 180 ตารางเมตร โดยชัน้ล่างประกอบดว้ยหอ้งนัง่เล่น 
หอ้งน ้า สมารท์ทวีขีนาด 42 นิ้ว โต๊ะทานอาหารทีส่ามารถรองรบัได ้4-5 ท่าน เคาท์
เตอรบ์าร ์ และมุมหอ้งครวัเลก็ๆพรอ้มดว้ย ตูเ้ยน็และเตาไมโครเวฟ ชัน้บนแยกเป็น
หอ้งนอนหลกัและหอ้งนอนรอง  มรีะเบยีงเลก็ๆใหคุ้ณไดน้ัง่ชมววิตลอดทัง้วนั 
หอ้งน ้าพรอ้มสุขภณัฑค์รบชดุและฝักบวัแบบเรน ชาวเวอร ์ 
 
จนัเป็ง - - วิลล่าสองห้องนอน พร้อมเฉลียง (1 หลงั) 
วลิล่าสไตลห์ลองขา้วสองหอ้งนอนหลงัใหญ่ ขนาด 274 ตารางเมตร ชัน้ล่าง
ประกอบดว้ยหอ้งนัง่เล่น หอ้งน ้า สมารท์ทวีขีนาด 42 นิ้ว โต๊ะทานอาหาร เคาทเ์ตอร์
บาร ์ และมุมหอ้งครวัเลก็ๆพรอ้มดว้ย ตูเ้ยน็และเตาไมโครเวฟ ชัน้บนแยกเป็น
หอ้งนอนหลกัและหอ้งนอนรอง  มรีะเบยีงเลก็ๆใหคุ้ณไดน้ัง่ชมววิตลอดทัง้วนั 
หอ้งน ้าพรอ้มสุขภณัฑค์รบชดุและฝักบวัแบบเรน ชาวเวอร ์ นอกจากนี้จนัเป็งยงัมี
เฉลยีงดา้นนอกพรอ้มเตาผงิและเตาย่างบารบ์คีวิทีร่องรบัแขกไดถ้งึ 20 ท่าน เหมาะ
ส าหรบัการสงัสรรคแ์ละเฉลมิฉลองในโอกาสพเิศษต่างๆ  

สิง่อ านวยความสะดวก: หอ้งพกัและวลิล่าทุกหลงัเพยีบพรอ้มไปดว้ยสิง่อ านวยความสะดวกต่างๆ ไม่วา่จะ
เป็น สมารท์ทวีขีนาด 42 นิ้ว, อนิเตอรเ์นตไรส้าย, ไดรเ์ป่าผม, หอ้งน ้าพรอ้มดว้ย
เครื่องสขุภณัฑค์ุณภาพเยีย่มและชดุเครื่องอาบน ้าชัน้น า นอกจากนี้ยงัมี
อภนินัทนาการเครือ่งดืม่และน ้าผลไมใ้นตูม้นิิบารท์ุกตูอ้กีดว้ย 

อาหารและเครือ่งดืม่: หอ้งอาหาร จนัตราครี ีใหบ้รกิารอาหารไทยรสชาดจดัจา้นและอาหารเหนอืเมนูยอด
นิยม เปิดใหบ้รกิารตลอดทัง้วนัตัง้แต่ 7:00 น. ถงึ 22:00 น. 
รองรบัได ้            60 ทีน่ัง่ 
อาหารเชา้            7:00 – 10:30 น. 
อาหารกลางวนั      ตัง้แต่เวลา 10:30 น. เป็นตน้ไป 
อาหารเยน็           สัง่รายการอาหารไดถ้งึ 21:30 น. 
รูมเซอรว์สิ          7:00 – 22:00 น. (สัง่รายการอาหารไดถ้งึ 21:30 น.) 
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บรกิารจดัเลีย้ง: จนัตราครี ีสามารถรองรบัแขกส าหรบังานจดัเลีย้งไดส้งูสุด 50 ท่าน โดยสามารถ
เลอืกสถานทีจ่ดังานได ้ ไม่วา่จะเป็น วลิล่าจนัเป็ง ทีร่องรบัได ้20 ท่าน หอ้งอาหาร
จนัตราครี ีหรอืสนามหญ้าของรสีอรท์ทีร่องรบัแขกไดถ้งึ 50 ท่าน 
 

สระวา่ยน ้า: สระวา่ยน ้ากลางแจง้ บรเิวณหน้าหอ้งอาหารจนัตราครี ีสามารถมองเหน็ทวิทศัน์แบบ
พาโนรามาของดอยสุเทพ-ปยุ  
**สงวนสทิธิใ์หบ้รกิารเฉพาะผูท้ีเ่ขา้พกักบัรสีอรท์เท่านัน้** 

การเดนิทางจากสนามบนิ: จนัตราครี ีอยู่หา่งจากสนามบนินานาชาตเิชยีงใหม่ 25 กโิลเมตร หากตอ้งการ
บรกิารรถรบั-ส่งจากทางโรงแรม สามารถตดิต่อเพื่อส ารองทีน่ัง่ได ้(ล่วงหน้าอย่าง
น้อย 48 ชัว่โมง โดยราคาจะขึน้อยู่กบัประเภทของรถและจ านวนผูโ้ดยสาร)  

กระแสไฟฟ้า: 220 โวลต ์50 เฮริต์ 

นโยบายเกีย่วกบั 
สตัวเ์ลีย้ง: 

จนัตราครี ีมนีโยบายเป็นมติรกบัสตัรเ์ลีย้ง สนุขัขนาดเลก็ทีม่นี ้าหนกัไม่เกนิ 10 
กโิลกรมั สามารถเขา้พกัร่วมกบัเจา้ของได ้เฉพาะวลิล่า เท่านัน้ โดยมคี่าธรรมเนยีม
เพิม่เตมิมูลคา่ 1,000 บาทถว้นต่อสุนขัหนึ่งตวั ต่อหลงั 

 

เมษายน 2561 
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