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ด�วยแรงบันดาลใจจากจิตวิญญาณแห�งล�านนา

รายา เฮอริเทจ นำเสนอสัมผัสใหม�แห�งการพักผ�อนท�ามกลาง บรรยากาศอันสงบร�มรื่นริมฝ��งแม�น้ำป�ง

จากการตกแต�งบริเวณโรงแรมอย�างพิถีพิถันด�วยงานหัตถกรรมพื้นบ�าน

และสิ�งของเครื่องใช�ที่มีความเป�นเอกลักษณ� และผลิตขึ้นด�วยกรรมวิธีดั้งเดิม

โดยศิลป�นและช�างฝ�มือท�องถิ�นเป�นส�วนใหญ�

สถานที่แห�งนี้จึงอบอวลไปด�วยมนต�เสน�ห�ของศิลปวัฒนธรรมพื้นเมือง และความเรียบหรูสง�างาม

ตามวิถีล�านนาที่ถูกนำมาผสานเข�ากับงานสถาป�ตยกรรมร�วมสมัยได�อย�างลงตัว

ด�วยการบริการที่ใส�ใจในทุกรายละเอียด และแฝงไปด�วยความอบอุ�น ละเมียดละไมตามประเพณีล�านนา

รายา เฮอริเทจ จึงเป�นที่พักที่เหมาะสมเป�นอย�างยิ�งสำหรับการเติมเต็มประสบการณ�การพักผ�อน

ที่มีความเป�นสมดุลและสอดคล�องกับธรรมชาติ พร�อมไปกับการค�นพบเสน�ห�อันโดดเด�นของวิถีชีวิตชาวเหนือ

ที่ตั้ง

จังหวัดเชียงใหม� ตั้งอยู�ท�ามกลางภูเขาที่เรียงราย 

ห�างจากกรุงเทพมหานครไปทางทิศเหนือเป�นระยะทาง 700 กิโลเมตร 

หรือเพียง 1 ชม. ด�วยการเดินทางโดยเครื่องบิน

เชียงใหม�นับเป�นประตูสู�ภาคเหนือของประเทศไทย 

ที่มีประวัติศาสตร�อันยาวนานและความหลากหลายทางวัฒนธรรม 

เนื่องด�วยอาณาเขตของภูมิภาคที่เชื่อมต�อกับชายแดนลาว พม�า และจีน 

รายา เฮอริเทจ ตั้งอยู�ห�างจากสนามบินเชียงใหม�เพียง 30 นาที 

และสถานที่ท�องเที่ยวสำคัญอื่นๆ ในตัวเมืองเพียง 20 นาที

ทั้งนี้ โรงแรมฯ ยังมีบริการรถรับ-ส�งสู�ตัวเมืองเก�าเพื่อ

อำนวยความสะดวกให�แก�ผู�เข�าพักตลอดวันอีกด�วย



ห�องพัก

รายา เฮอริเทจ มีห�องพัก 38 ห�อง บนอาคาร 3 ชั้น

โอบลอมไปด�วยสีเขียวขจีของต�นไม�นานาชนิด ห�างจากริมฝ��งแม�น้ำป�งเพียงไม�กี่ก�าว

โดยทุกห�องล�วนผสานเสน�ห�ความเป�นล�านนาที่เรียบง�าย งดงาม เข�ากับอุปกรณ�อำนวยความสะดวก

ที่ทันสมัยอย�างครบครัน ผนวกกับการบริการชั้นเลิศ เพื่อมอบความสะดวกสบายเหนือระดับ

และความเป�นส�วนตัวให�แก�ผู�เข�าพัก ในห�องพักแต�ละห�องยังมีระเบียงอันกว�างขวาง

ที่เป�ดสู�ทัศนียภาพของ ธรรมชาติริมฝ��งแม�น้ำอันงดงาม บ�างก็มีสระว�ายน้ำส�วนตัว

อีกทั้งยังตกแต�งด�วยงานฝ�มือพื้นเมืองอย�างพิถีพิถัน

ไม�ว�าจะเป�น ผ�าทอ ตระกร�าสาน งานสลักไม� หรือกระเบื้องดินเผา

ซึ่งล�วนสะท�อนถึงความเรียบหรูแบบธรรมชาติ ที่เป�นเอกลักษณ�เฉพาะของศิลปวัฒนธรรมเมืองเหนือ

ประเภทห�อง  จำนวน (ขนาด) ตรม. ลักษณะเด�นของห�อง  

ริน เทอเรส สวีท   13  75 ตรม.  บริเวณนั่งเล�นด�านนอกชาน
      วิวแม�น้ำ

เฮือนบน สวีท   14  75 ตรม.  บริเวณนั่งเล�นด�านนอกชาน
      วิวแม�น้ำ

คราม พลู สวีท  11  100 ตรม.  สระว�ายน้ำ
      บริเวณนั่งเล�นส�วนตัว



ริน เทอเรส สวีท  (13 ห�อง, 75 ตร.ม.)

ห�องสวีทขนาดกว�างขวางบริเวณช้ัน 2 ของอาคาร ตกแต�งอย�างเรียบหรูในโทนสีขาว ครีมและดำ และการนำ เอาวัสดุจากธรรมชาติ 

มาประดับตกแต�งอย�างหลากหลาย ริน เทอเรส สวีท ยังมีระเบียงด�านนอกที่ให�บรรยากาศ แสนอบอุ�นสบาย และยังสามารถ มอง

เห็นวิวธรรมชาติอันร�มรื่นของสวนและแม�น้ำป�งที่อยู�เบื้องหน�าได�อีกด�วย

เฮือนบน สวีท  (14 ห�อง, 75 ตร.ม.)

ห�องสวีทบริเวณช้ัน 3 ของอาคารท่ีมีบันไดส�วนตัวนำไปสู�ห�องแต�ละห�อง เฮือนบน สวีท เป�นห�องเพดานสูง ตามแบบสถาป�ตยกรรม 

บ�านไทยในอดีต ห�องน้ำภายใน เฮือนบน สวีท มีความโดดเด�นด�วยการนำเอางานฝ�มือ ท�องถิ�นมาประดับตกแต�ง อาทิ กรอบกระจก 

ไม�สักสลักมือและงานกระเบ้ืองเซรามิก อีกท้ังยังมีอ�างอาบน้ำขนาดใหญ� พร�อมพ้ืนท่ีฝ�กบัวแยก และอ�างล�างหน�าแบบคู� เพ่ือเพิ�ม ความ

สะดวกสบายอีกข้ัน

คราม พลู สวีท  (11 ห�อง, 100 ตร.ม.)

ห�องสวีทบริเวณช้ันล�างของรีสอร�ทท่ีรายรอบไปด�วยสวนเขียวขจี และอยู�ห�างจากแม�น้ำป�งเพียงไม�ก่ีก�าว คราม พลู สวีท ตกแต�งใน 

โทนสีขาวและครีม ตัดด�วยโทนสีครามของผ�าทอมือ ที่ถูกนำมาเพิ�มสีสันได�อย�างสะดุดตา ห�องพักนี้ประกอบไปด�วยพื้นที่ใช�สอย 

กว�างขวางท้ังภายในและภายนอก พร�อมสระว�ายน้ำส�วนตัวขนาด 3 x 7 เมตร ให�ผู�เข�าพักได�ผ�อนคลายอย�างเต็มท่ีในบรรยากาศท่ีเป�นส�วนตัว 



ห�องอาหาร

ห�องอาหารคุข�าว   (เป�ดบริการ 07.00 – 23.00 น.)

ห�องอาหารซิกเนเจอร�ของ รายา เฮอริเทจ ท่ีตกแต�งในสไตล�รัสติกเรียบสง�า โดยมีแรงบันดาลใจมาจากวัฒนธรรมการ 

รับประทานอาหารของชาวล�านนาท่ีนิยมการทานข�าวเป�นหลัก คุข�าว ซ่ึงถูกนำมาประดับตกแต�งภายในบริเวณห�องอาหาร 

แห�งน้ีคือภาชนะสานด�วยไม�ไผ�ท่ีชาวนาทางเหนือมักนำมาใช�ประกอบการตีข�าวในอดีต เมนูของคุข�าว มุ�งเน�นการนำเสนอ 

อาหารท่ีประยุกต�จากตำหรับพ้ืนเมือง มีเอกลักษณ�เฉพาะตัว และปรุงด�วย วัตถุดิบคุณภาพจากท�องถิ�นเป�นหลัก 

ลานชา ที เทอเรส  (เป�ดบริการ 11.00 – 23.00 น.) 

เป�นอีกหน่ึงมุมสบายบนระเบียงช้ัน 2 ของโรงแรมฯ ท่ีหันออกสู�แม�น้ำป�งในเบ้ืองหน�า เหมาะสำหรับการน่ังพักผ�อน จิบชา 

อุ�นๆ รับประทานอาหารว�าง พร�อมชมวิวแม�น้ำ โดย ลานชา ที เทอเรส มีบริการอาหารทานเล�นตามฤดูกาล รวมไปถึงชุด 

น้ำชายามบ�ายเป�นประจำทุกวัน

บ�านท�าเลานจ� แอนด� ลอว�น (เป�ดบริการ 11.00 – 23.00 น.)

ค็อกเทลเลาจน� ท่ีได�รับแรงบันดาลใจในการตกแต�งจากงานศิลปะของชาวนากา มีรายการค็อกเทลสุดพิเศษให�ลิ�มลอง 

หลากหลาย พร�อมด�วยเมนูอาหารจานเล็กท่ีปรุงข้ึนอย�างพิถีพิถัน ด�วยบรรยากาศท่ีเรียบหรูเคล�ากับความร�มร่ืนของธรรมชาติ 

ริมฝ��งแม�น้ำ บ�านท�าเลานจ�จึงเหมาะแก�การมาจิบค็อกเทลก�อนอาหารม้ือค่ำ หรือรับประทานอาหารเบาๆในบรรยากาศริมน้ำ 

แสนสบายยามเย็น

ลานชา ที เทอเรส 

ห�องอาหารคุข�าว



บ�านท�าเลานจ� แอนด� ลอว�น

กิจกรรมเพื่อสุขภาพ

ไอ ว�าน สปา  (เป�ดบริการ 10.00 – 22.00 น.) 

สปาในสไตล�มินิมอลลิตส� เคล�ากลิ�นอายล�านนาร�วมสมัย ท้ังยังคุกรุ�นไปด�วยกลิ�นสมุนไพรไทยท่ีถูกคัดสรรมาโดยเฉพาะเพ่ือมอบ 

ความสบายและความผ�อนคลายในบรรยากาศท่ีเป�นส�วนตัว ไอ ว�าน สปา เสนอบริการ บำบัดตามตำรับพ้ืนเมืองด้ังเดิมท่ีมุ�งเน�น 

การส�งเสริมสุขภาพแบบองค�รวม ท้ังทางร�างกาย จิตใจ และจิตวิญญาณ สปาแห�งน้ียังมีห�องอบสมุนไพรซ่ึงนำเอาสมุนไพร พ้ืนเมือง

หลากชนิด ท่ีปรุงข้ึนเป�นพิเศษ โดยหมอยาพ้ืนบ�าน ให�บริการอีกด�วย

ห�องฟ�ตเนส   (เป�ดบริการ 06.00 – 21.00 น.)

ห�องฟ�ตเนสของโรงแรม มีอุปกรณ�พร�อมสำหรับการออกกำลังกายแบบคาร�ดิโอและเวทเทรนนิ�ง เพ่ือตอบโจทย�แก�ผู�ท่ีต�องการออก

กำลังกายแม�ขณะมาพักผ�อน

กิจกรรม

รายา เฮอริเทจ พร�อมจัดเตรียมโปรแกรมนำเท่ียวแบบคร่ึงวันและเต็มวันไปยังสถานท่ีท�องเท่ียวสำคัญในเมือง เชียงใหม�และ บริเวณ

ใกล�เคียงให�เหมาะสมกับทุกความต�องการ ไม�ว�าจะเป�นการท�องเที่ยวเชิงวัฒนธรรม ประวัติศาสตร� และธรรมชาติ หรือกิจกรรม

ยอดนิยมอย�างการเท่ียวปางช�าง เดินป�า ป�นเขา และล�องแก�ง นอกจากน้ีผู�ท่ีสนใจในงานศิลปะและหัตถกรรมพ้ืนบ�าน ยังสามารถ

เท่ียวชมสถานท่ีผลิตงานฝ�มือนานาชนิด ภายใต�การแนะนำของผู�รู�ท�องถิ�น หรือเพลิดเพลินไปกับการช็อปป��งในกาดช้ันนำ ของเมือง

เชียงใหม�อย�างเต็มอิ�ม  ไม�ว�าท�านจะช่ืนชอบการท�องเท่ียวแบบไหน รายา เฮอริเทจ ยินดีให�คำแนะนำและบริการจัด โปรแกรมการ

ท�องเท่ียวท่ีจะสร�างประสบการณ�อันน�าประทับใจ และให�ท�านได�สัมผัสถึงวิถีชีวิตของชาวเมืองอย�างแท�จริง

ไอ ว�าน สปา ห�องฟ�ตเนส



ที่อยู�

157 หมู� 6 ตำบลดอนแก�ว อำเภอแม�ริม เชียงใหม� 50180

โทร : (66-53) 111 670 - 73   โทรสาร : (66-53) 111 674

ฝ�ายขายและประชาสัมพันธ�

เลขที่ 1 อาคารพรีเมียร�คอร�เปอเรทปารค� ซอยพรีเมียร� 2 

ถนนศรีนครินทร� แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพ 10250 

โทร: (+66) 2 301 1850   โทรสาร: (+66) 2 399 1060 

อีเมล�ฝ�ายขาย: sales@rayaheritage.com 

อีเมล�ฝ�ายประชาสัมพันธ�: pr@rayaheritage.com

แผนกจองห�องพัก

โทร: (+66) 2 301 1861-3   โทรสาร: (+66) 2 399 1060

อีเมล�: reservation@rayaheritage.com

www.rayaheritage.com


