E X P E R I E N C E T H E E S S E N C E O F T H E PA S T

ดวยแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณแหงลานนา
รายา เฮอริเทจ นำเสนอสัมผัสใหมแหงการพักผอนทามกลาง บรรยากาศอันสงบรมรื่นริมฝงแมน้ำปง
จากการตกแตงบริเวณโรงแรมอยางพิถีพิถันดวยงานหัตถกรรมพื้นบาน
และสิ�งของเครื่องใชที่มีความเปนเอกลักษณ และผลิตขึ้นดวยกรรมวิธีดั้งเดิม
โดยศิลปนและชางฝมือทองถิ�นเปนสวนใหญ
สถานที่แหงนี้จึงอบอวลไปดวยมนตเสนหของศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง และความเรียบหรูสงางาม
ตามวิถีลานนาที่ถูกนำมาผสานเขากับงานสถาปตยกรรมรวมสมัยไดอยางลงตัว
ดวยการบริการที่ใสใจในทุกรายละเอียด และแฝงไปดวยความอบอุน ละเมียดละไมตามประเพณีลานนา
รายา เฮอริเทจ จึงเปนที่พักที่เหมาะสมเปนอยางยิ�งสำหรับการเติมเต็มประสบการณการพักผอน
ที่มีความเปนสมดุลและสอดคลองกับธรรมชาติ พรอมไปกับการคนพบเสนหอันโดดเดนของวิถีชีวิตชาวเหนือ

ที่ตั้ง
จังหวัดเชียงใหม ตั้งอยูทามกลางภูเขาที่เรียงราย
หางจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือเปนระยะทาง 700 กิโลเมตร
หรือเพียง 1 ชม. ดวยการเดินทางโดยเครื่องบิน
เชียงใหมนับเปนประตูสูภาคเหนือของประเทศไทย
ที่มีประวัติศาสตรอันยาวนานและความหลากหลายทางวัฒนธรรม
เนื่องดวยอาณาเขตของภูมิภาคที่เชื่อมตอกับชายแดนลาว พมา และจีน
รายา เฮอริเทจ ตั้งอยูหางจากสนามบินเชียงใหมเพียง 30 นาที
และสถานที่ทองเที่ยวสำคัญอื่นๆ ในตัวเมืองเพียง 20 นาที
ทั้งนี้ โรงแรมฯ ยังมีบริการรถรับ-สงสูตัวเมืองเกาเพื่อ
อำนวยความสะดวกใหแกผูเขาพักตลอดวันอีกดวย

หองพัก
รายา เฮอริเทจ มีหองพัก 38 หอง บนอาคาร 3 ชั้น
โอบลอมไปดวยสีเขียวขจีของตนไมนานาชนิด หางจากริมฝงแมน้ำปงเพียงไมกี่กาว
โดยทุกหองลวนผสานเสนหความเปนลานนาที่เรียบงาย งดงาม เขากับอุปกรณอำนวยความสะดวก
ที่ทันสมัยอยางครบครัน ผนวกกับการบริการชั้นเลิศ เพื่อมอบความสะดวกสบายเหนือระดับ
และความเปนสวนตัวใหแกผูเขาพัก ในหองพักแตละหองยังมีระเบียงอันกวางขวาง
ที่เปดสูทัศนียภาพของ ธรรมชาติริมฝงแมน้ำอันงดงาม บางก็มีสระวายน้ำสวนตัว
อีกทั้งยังตกแตงดวยงานฝมือพื้นเมืองอยางพิถีพิถัน
ไมวาจะเปน ผาทอ ตระกราสาน งานสลักไม หรือกระเบื้องดินเผา
ซึ่งลวนสะทอนถึงความเรียบหรูแบบธรรมชาติ ที่เปนเอกลักษณเฉพาะของศิลปวัฒนธรรมเมืองเหนือ

ประเภทหอง

จำนวน (ขนาด) ตรม.

ลักษณะเดนของหอง

ริน เทอเรส สวีท

13

75

ตรม.

บริเวณนั่งเลนดานนอกชาน
วิวแมน้ำ

เฮือนบน สวีท

14

75 ตรม.

บริเวณนั่งเลนดานนอกชาน
วิวแมน้ำ

คราม พลู สวีท

11

100 ตรม.

สระวายน้ำ
บริเวณนั่งเลนสวนตัว

ริน เทอเรส สวีท (13 หอง, 75 ตร.ม.)

หองสวีทขนาดกวางขวางบริเวณชัน้ 2 ของอาคาร ตกแตงอยางเรียบหรูในโทนสีขาว ครีมและดำ และการนำ เอาวัสดุจากธรรมชาติ
มาประดับตกแตงอยางหลากหลาย ริน เทอเรส สวีท ยังมีระเบียงดานนอกที่ใหบรรยากาศ แสนอบอุนสบาย และยังสามารถ มอง
เห็นวิวธรรมชาติอันรมรื่นของสวนและแมน้ำปงที่อยูเบื้องหนาไดอีกดวย

เฮือนบน สวีท (14 หอง, 75 ตร.ม.)
หองสวีทบริเวณชัน้ 3 ของอาคารทีม่ บี นั ไดสวนตัวนำไปสูห อ งแตละหอง เฮือนบน สวีท เปนหองเพดานสูง ตามแบบสถาปตยกรรม
บานไทยในอดีต หองน้ำภายใน เฮือนบน สวีท มีความโดดเดนดวยการนำเอางานฝมอื ทองถิน� มาประดับตกแตง อาทิ กรอบกระจก
ไมสกั สลักมือและงานกระเบือ้ งเซรามิก อีกทัง้ ยังมีอา งอาบน้ำขนาดใหญ พรอมพืน้ ทีฝ่ ก บัวแยก และอางลางหนาแบบคู เพือ่ เพิม� ความ
สะดวกสบายอีกขัน้

คราม พลู สวีท (11 หอง, 100 ตร.ม.)

หองสวีทบริเวณชัน้ ลางของรีสอรททีร่ ายรอบไปดวยสวนเขียวขจี และอยูห า งจากแมนำ้ ปงเพียงไมกก่ี า ว คราม พลู สวีท ตกแตงใน
โทนสีขาวและครีม ตัดดวยโทนสีครามของผาทอมือ ที่ถูกนำมาเพิ�มสีสันไดอยางสะดุดตา หองพักนี้ประกอบไปดวยพื้นที่ใชสอย
กวางขวางทัง้ ภายในและภายนอก พรอมสระวายน้ำสวนตัวขนาด 3 x 7 เมตร ใหผเู ขาพักไดผอ นคลายอยางเต็มที่ในบรรยากาศทีเ่ ปนสวนตัว

หองอาหารคุขาว
ลานชา ที เทอเรส

หองอาหาร
หองอาหารคุขาว (เปดบริการ 07.00 – 23.00 น.)

หองอาหารซิกเนเจอรของ รายา เฮอริเทจ ทีต่ กแตงในสไตลรสั ติกเรียบสงา โดยมีแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมการ
รับประทานอาหารของชาวลานนาทีน่ ยิ มการทานขาวเปนหลัก คุขา ว ซึง่ ถูกนำมาประดับตกแตงภายในบริเวณหองอาหาร
แหงนีค้ อื ภาชนะสานดวยไม ไผทช่ี าวนาทางเหนือมักนำมาใชประกอบการตีขา วในอดีต เมนูของคุขา ว มุง เนนการนำเสนอ
อาหารทีป่ ระยุกตจากตำหรับพืน้ เมือง มีเอกลักษณเฉพาะตัว และปรุงดวย วัตถุดบิ คุณภาพจากทองถิน� เปนหลัก

ลานชา ที เทอเรส (เปดบริการ 11.00 – 23.00 น.)
เปนอีกหนึง่ มุมสบายบนระเบียงชัน้ 2 ของโรงแรมฯ ทีห่ นั ออกสูแ มนำ้ ปงในเบือ้ งหนา เหมาะสำหรับการนัง่ พักผอน จิบชา
อุน ๆ รับประทานอาหารวาง พรอมชมวิวแมนำ้ โดย ลานชา ที เทอเรส มีบริการอาหารทานเลนตามฤดูกาล รวมไปถึงชุด
น้ำชายามบายเปนประจำทุกวัน
บานทาเลานจ แอนด ลอวน (เปดบริการ 11.00 – 23.00 น.)

ค็อกเทลเลาจน ที่ไดรบั แรงบันดาลใจในการตกแตงจากงานศิลปะของชาวนากา มีรายการค็อกเทลสุดพิเศษใหลม�ิ ลอง
หลากหลาย พรอมดวยเมนูอาหารจานเล็กทีป่ รุงขึน้ อยางพิถพี ถิ นั ดวยบรรยากาศทีเ่ รียบหรูเคลากับความรมรืน่ ของธรรมชาติ
ริมฝง แมนำ้ บานทาเลานจจงึ เหมาะแกการมาจิบค็อกเทลกอนอาหารมือ้ ค่ำ หรือรับประทานอาหารเบาๆในบรรยากาศริมน้ำ
แสนสบายยามเย็น

ไอ วาน สปา

หองฟตเนส

บานทาเลานจ แอนด ลอวน

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ
ไอ วาน สปา (เปดบริการ 10.00 – 22.00 น.)

สปาในสไตลมนิ มิ อลลิตส เคลากลิน� อายลานนารวมสมัย ทัง้ ยังคุกรุน ไปดวยกลิน� สมุนไพรไทยทีถ่ กู คัดสรรมาโดยเฉพาะเพือ่ มอบ
ความสบายและความผอนคลายในบรรยากาศทีเ่ ปนสวนตัว ไอ วาน สปา เสนอบริการ บำบัดตามตำรับพืน้ เมืองดัง้ เดิมทีม่ งุ เนน
การสงเสริมสุขภาพแบบองครวม ทัง้ ทางรางกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ สปาแหงนีย้ งั มีหอ งอบสมุนไพรซึง่ นำเอาสมุนไพร พืน้ เมือง
หลากชนิด ทีป่ รุงขึน้ เปนพิเศษ โดยหมอยาพืน้ บาน ใหบริการอีกดวย

หองฟตเนส (เปดบริการ 06.00 – 21.00 น.)

หองฟตเนสของโรงแรม มีอปุ กรณพรอมสำหรับการออกกำลังกายแบบคารดิโอและเวทเทรนนิง� เพือ่ ตอบโจทยแกผทู ต่ี อ งการออก
กำลังกายแมขณะมาพักผอน

กิจกรรม

รายา เฮอริเทจ พรอมจัดเตรียมโปรแกรมนำเทีย่ วแบบครึง่ วันและเต็มวันไปยังสถานทีท่ อ งเทีย่ วสำคัญในเมือง เชียงใหมและ บริเวณ
ใกลเคียงใหเหมาะสมกับทุกความตองการ ไมวาจะเปนการทองเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร และธรรมชาติ หรือกิจกรรม
ยอดนิยมอยางการเทีย่ วปางชาง เดินปา ปนเขา และลองแกง นอกจากนีผ้ ทู ส่ี นใจในงานศิลปะและหัตถกรรมพืน้ บาน ยังสามารถ
เทีย่ วชมสถานทีผ่ ลิตงานฝมอื นานาชนิด ภายใตการแนะนำของผูร ทู อ งถิน� หรือเพลิดเพลินไปกับการช็อปปง� ในกาดชัน้ นำ ของเมือง
เชียงใหมอยางเต็มอิม� ไมวา ทานจะชืน่ ชอบการทองเทีย่ วแบบไหน รายา เฮอริเทจ ยินดีใหคำแนะนำและบริการจัด โปรแกรมการ
ทองเทีย่ วทีจ่ ะสรางประสบการณอนั นาประทับใจ และใหทา นไดสมั ผัสถึงวิถชี วี ติ ของชาวเมืองอยางแทจริง

ที่อยู

157 หมู 6 ตำบลดอนแกว อำเภอแมริม เชียงใหม 50180
โทร : (66-53) 111 670 - 73 โทรสาร : (66-53) 111 674

ฝายขายและประชาสัมพันธ

เลขที่ 1 อาคารพรีเมียรคอรเปอเรทปารค ซอยพรีเมียร 2
ถนนศรีนครินทร แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250
โทร: (+66) 2 301 1850 โทรสาร: (+66) 2 399 1060
อีเมลฝายขาย: sales@rayaheritage.com
อีเมลฝายประชาสัมพันธ: pr@rayaheritage.com

แผนกจองหองพัก

โทร: (+66) 2 301 1861-3 โทรสาร: (+66) 2 399 1060
อีเมล: reservation@rayaheritage.com
www.rayaheritage.com

