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      ยู เชียงใหม่ (U Chiang Mai) เป็นโรงแรมหรูสไตล์บูติกที่มีความน่าสนใจและเอกลักษณ์ด้วยการออกแบบที่นำเอามรดก
ทางวัฒนธรรมมาผสมผสานกับสิ่งอำนวยความสะดวกของยุคปัจจุบัน โดยมีจุดเด่นด้านงานสถาปัตยกรรมคือ การคงโครงสร้าง 
อาคารจวนผู้ว่าการเชียงใหม่หลังเก่าไว้ภายในโรงแรม และทำการปรับปรุงเป็น “เรสซิเดนซ์ เลานจ์” เพื่อต้อนรับแขก โดยคงไว้ซึ่ง
ความงดงามของศิลปะวัฒนธรรมของชาวล้านนา แต่เพิ่มการตกแต่งภายในที่ทันสมัย แต่แฝงด้วยเอกลักษณ์ของความเป็นไทยไว้
อย่างงดงาม 
 

เปิดบริการ  1 มิถุนายน 2551 
 

สถานที่ต้ัง ยู เชียงใหม่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ บนถนนราชดำเนิน
เพียง 20 นาทีจากสนามบินเชียงใหม่ และเพียงไม่กี่นาที
จากถนนคนเดินท่าแพ ท่ีมีชื่อเสียง 
 

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

สำนักงานขายและการตลาด 1091/343 ถนนเพชรบุร ี ม ักกะสัน ราชเทวี  กรุงเทพฯ 
10400 
โทรศัพท:์ 02 651 7677           โทรสาร:  02 651 7678 
salesth@uhotelsresorts.com 
 

เว็บไซต์ www.uchiangmai.com 
 

เฟสบุ๊ก www.facebook.com/uchiangmai 
 

บริษัทเจ้าของ บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน) 
 

บริหารโดย  บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเต็ล เซอร์วิส จำกัด 
www.absolutehotelservices.com 
 

แบรนด ์ ยู โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท 
www.uhotelsresorts.com 
 

ผู้จัดการทั่วไป คุณสุธาทิพย์  ยะปะนันท์ 
 

สถาปนิกผู้ออกแบบและตกแต่งภายใน SPA+A 
 

รางวัล รางวัลอนุรักษ์ศลิปสถาปตัยกรรมดีเด่น 2552 จาก สมาคม
สถาปนิกสยาม ในพระบรมราชูปถมัภ์  
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   ยู เชียงใหม่ ให้บริการห้องพัก 24 ชั่วโมง โดยลูกค้าสามารถเช็คอินเวลาใดก็ได้และเช็คเอาท์เวลาเดียวกันในวันถัดไป และเป็น
โรงแรมแห่งแรกที่ให้บริการอาหารเช้าที่ลูกค้าสามารถเลือกที่จะรับประทานได้ทุกเวลา ทุกสถานที่ (Breakfast whenever 
wherever) โรงแรมได้จัดกิจกรรมสันทนาการร่วมกับชุมชนใกล้เคียง การบรรยายเชิงวัฒนธรรม และการเดินเพื่อชมสิ่งปลูกสร้าง
ทางวัฒนธรรม ให้ลูกค้าท่ีช่ืนชอบได้ใกล้ชิดกับวัฒนธรรมท้องถิ่น  

 
ห้องพัก 
ห้องพักทั้งหมด 41 ห้อง แบ่งเป็น  

• ห้องซูพีเรีย (33 ตารางเมตร)   25 ห้อง 

• ห้องซูพีเรียพูลแอคเซส (33 ตารางเมตร)   3  ห้อง 

• ห้องดีลักซ ์(43 ตารางเมตร)    10 ห้อง 

• ห้องดลีักซพ์ูลแอคเซส (43 ตารางเมตร)   2  ห้อง 
•  ห้องแฟมิลี่พูลแอคเซส (70 ตารางเมตร)    1  ห้อง 
 
การบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของ U  

• ลูกค้าสามารถใช้บริการห้องพัก 24 ช่ัวโมง สามารถเช็คอินเวลาใดก็ได้และเช็คเอาท์ในเวลาเดยีวกันในวันท่ีคืนห้องพัก (24 
hour use of room) 

• ให้บริการอาหารเช้าที่ลูกค้าสามารถเลือกที่จะรับประทานได้ทุกเวลา (ถึง 22:00 น.) ทุกสถานท่ี ไม่ว่าจะเป็น ที่ห้องพัก ริมสระ
ว่ายนำ้ ห้องอาหาร หรือในสวน (Breakfast whenever/wherever) 

• บริการเชื่อมต่ออินเตอรเ์น็ตแบบ Wi Fi ฟรี  

• บริการจักรยานฟรี และห้องสมุด 

• โปรแกรมที่คุณเลือกได้ U Choose Programme โดยผู้เข้าพักสามารถเลือก ชา สบู่ หมอน และ เพลง ที่ช่ืนชอบได้ก่อนเข้า
พัก นอกจากน้ันลูกค้ายังสามารถเลือกเครื่องดืม่ต้อนรับ ได้ด้วยตนเอง จากมินิบาร์ในห้องพัก 1 ท่านต่อ 1 อย่าง ต่อ การเข้า
พัก 

 

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอ้งพัก: 
• เตียงใหญ่ หรือ เตียงคู่สำหรับห้องซูพีเรีย และ เตียงใหญ่ สำหรับห้องดลีักซ ์
• ระเบียงส่วนตัวพร้อมเตียงน่ังเล่น  
• ระเบียงเชื่อมกับสระว่ายน้ำ เฉพาะห้องซูพีเรียพลูแอคเซส 
• ห้องดีลักซ์ ทุกห้องมีอ่างอาบน้ำแยกส่วนจากห้องอาบน้ำ 
• ทุกห้องมีห้องอาบน้ำแบบ Rain Shower 
• เครื่องเล่น iPod และ ลำโพง 
• เครื่องปรับอากาศและที่ควบคมุอุณหภมู ิ
• บาร์เครื่องดื่มและขนมคบเคี้ยว ตู้เซฟ และเครื่องเป่าผม 

รางวัลยอดเยี่ยมไทยแลนด์บูทิคอวอร์ด ประเภทส่งเสรมิ
ประสบการณ์  
 

การบริการยอดเยี่ยม จาก Tripadvisor 2011 – 2018 
 



 

 

หน้า 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 

• ระบบการเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตความเร็วสูง 
• โทรศัพท ์
• เครื่องทำกาแฟแบบแคปซูล 
• เสื้อคลมุอาบน้ำและรองเท้าสำหรบัสวมภายในห้อง 
• LCD 43 นิ้ว พร้อมช่องรับสัญญาณดาวเทียม 

การบริการต่างๆ: 
• ห้องออกกำลังกาย 
• สระว่ายน้ำกลางแจ้งแบบ Infinity swimming pool 
• ยู สปา 
• บริการรมูเซอร์วิส 
• บริการทำความสะอาดห้อง  
• บริการซักผ้า 
• บริการเคาทเ์ตอร์ท่องเที่ยว 
 

โปรแกรมที่คุณเลือกได้ U Choose Programme 
ผู้เข้าพักสามารถเลือกประเภทหมอน กลิ่นสบู่ กลิ่นชา และรายการเพลงโปรด (ช่องโปรแกรมในโทรทัศน์) ที่ชื่นชอบได้ โดย

กรอกให้ข้อมูลแก่โรงแรมเมื่อทำการจองห้องพักออนไลน์ หรือแจ้งกับทางพนักงานเมื่อเข้าพักได้เช่นกัน  
 

ห้องอาหารและบาร์ 
 

ห้องอาหาร EAT  
ตั้งอยู่บริเวณด้านหน้า โรงแรม ยู เชียงใหม่ ริมถนนราชดำเนิน เปิดต้อนรับนักเดินทางให้เข้ามาชิมอาหารพื้นเมืองต้นตำรับ 

จานเด็ด ในบรรยากาศผ่อนคลาย ที่พลาดไม่ได้ คือ ข้าวซอยสูตรลับเฉพาะ ที่นักท่องเที่ยวมาทานแล้วต้องกลับมาทานซ้ำ 
ให้บริการตั้งแต่ 6.00 น. ถึง 23.00 น. 
 

DRINK บาร์  
     ตั้งอยู่ช้ัน 2 บนห้องอาหาร EAT ให้บริการเครื่องดื่มและอาหารว่าง เหมาะสำหรับท่านท่ีต้องการนั่งจิบเครื่องดื่มแก้วโปรด ใน
บรรยากาศสบายๆชมบรรยากาศเมืองและวิถีชีวิตชาวบ้านบนถนนราชดำเนิน และชมสีสันของถนนคนเดินในวันอาทิตย์ที่จัด
บริเวณด้านหน้าของโรงแรม เปิดให้บริการตั้งแต่ 17.00 น. ถึง 24.00 น.  
 

ยู สปา 
      ห้องสปา มีให้บริการทั้งหมด 3 ห้อง โดยแบ่งออกเป็นห้องเตียงคู่ 1 ห้องและห้องเตียงเดี่ยว 2 ห้องตั้งอยู่บนชั้น 2 ของ              
เรสซิเดนส์ เลานจ์ ซึ่งเป็นอาคารจวนผู้ว่าการเชียงใหม่เก่า ที่ได้รับการปรับปรุง เปิดให้บริการนวดเพื่อการผ่อนคลายโดยใช้เทคนิค
ตามแบบตะวันออกและตะวันตก คือการนวดไทย และนวดแบบสวีดิส บริการโดยพนักงานมืออาชีพ พร้อมด้วยการใช้น้ำมันหอม
ละเหยสูตรล้านนา ที่ช่วยคลายกล้ามเนื้อ กระตุ้นการไหลเวียนของโลหิต ช่วยให้รู้สึกผ่อนคลายทั้งร่างกายและจิตใจ และบำรุง
สุขภาพ  

ห้องสมุด 
      ตั้งอยู่บนชั้น 2 ของ เรสซิเดนส์ เลานจ์ ซึ่งเป็นอาคารจวนผู้ว่าการเชียงใหม่เก่า ที่ได้รับการปรับปรุง ให้บริการ หนังสือ
เกี่ยวกับประวัติศาสตร์เชียงใหม่และวรรณกรรมต่าง ๆ  
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ห้องออกกำลังกาย 
      ตั้งอยู่ที่ช้ัน 1 ติดกับ เรสซิเดนส์ เลานจ์ เปิดให้บริการ 24 ช่ัวโมง เพียบพร้อมด้วยอุปกรณ์เครื่องออกกำลังกายครบครัน หรือ
จะเลือกสนุกกับฟิตเนสทูเกเธอร์โปรแกรมกับยู ทีม  
 

การเดินทางโดยเคร่ืองบินสู่เชียงใหม่ 
      สายการบินภายในประเทศ ได้แก่ สายการบินไทย บางกอกแอร์เวย์ นกแอร์ แอร์เอเซีย ไทยไลออนแอร์ และ ไทยสมายด์  
ให้บริการเที่ยวบินจากกรุงเทพฯสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่เป็นประจำทุกวัน อีกทั้งยังมีสายการบินนานาชาติ อีกหลายสายการบิน 
ให้บริการเที่ยวบินตรงจากต่างประเทศสู่ท่าอากาศยานเชียงใหม่ กรุณาตรวจสอบตารางบินได้จากตัวแทนสายการบิน 

 

การเดินทาง 
ยู เชียงใหม่ ตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ เพียง 20 นาทีจากสนามบินเชียงใหม่ จากสนามบินเชียงใหม่เลี้ยวขวาสู่ถนนมหิดล 

มุ่งหน้าสู่หางดง เลี้ยวซ้ายที่สัญญาณไฟจราจรแรก แล้วมุ่งหน้าไปตามถนนบุญเรืองจนกระทั่งเห็นประตูเมืองสวนดอกทางขวามือ 
จึงเลี้ยวกลับเพื่อมุ่งหน้าไปถนนอินทวโรรส เลี้ยวซ้ายเข้าถนนอินทวโรรส ตรงไปตามทางจนกระทั่งสุดถนน จึงเลี้ยวขวาเพื่อมุ่งหน้า
ไปวัดพระสิงห์ มุ่งหน้าตรงไปเรื่อย ๆ จนพบถนนราชดำเนินอยู่ทางซ้ายมือ เมื่อผ่านสถานีตำรวจทางขวามือ โรงแรมยู เชียงใหม่  
ตั้งอยู่ห่างไป ประมาณ 150 เมตร ทางซ้ายมือ  
 

โปรแกรมเพ่ือสังคม U Make a Difference 
      “U Make a Difference” เป็นโปรแกรมช่วยเหลือสังคมของโรงแรมภายใต้แบรนด์ ยู โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท เพื่อช่วยเหลือ
หน่วยงานสังคมสงเคราะห์ที่ตั้งอยู่ใกล้เคียงกับบริเวณที่โรงแรมหรือรีสอร์ทตั้งอยู่ และมีวัตถุประสงค์ในการช่วยเหลือคนในพื้นท่ี 
ลูกค้าของเราสามารถเข้าร่วมกิจกรรมช่วยเหลือสังคมระหว่างที่พักท่ีโรงแรม เพราะเราเชื่อว่าทุกคนสามารถทำให้สังคมดีขึ้นได้ 
 

หน่วยงานที่ ยู เชียงใหม่ให้การสนับสนนุ 
      สถานสงเคราะห์กำพร้าและอนาถา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่  
(บ้านกิ่งแก้ววิบูลสันติ) เป็นสถานสงเคราะห์แห่งแรกในจังหวัดเชียงใหม่ โดยให้การอุปการะเด็กกำพร้าอายุตั้งแต่แรกเกิดถึง 5 ปี 
ให้การอุปการะทุนการศึกษาแก่เด็กจนถึงมัธยมปลาย และยังจัดกิจกรรมต่างๆให้เด็กในท้องถิ่นเพื่อป้องกันเด็กให้ห่างไกลจากยา
เสพติด ยู เชียงใหม่เล็งเห็นถึงบทบาทของสถานสงเคราะห์กำพร้าและอนาถา ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 
สยามบรมราชกุมารี จังหวัดเชียงใหม่ (บ้านกิ่งแก้ววิบูลสันติ) โดย ยู เชียงใหม่จะรวบรวมเงินบริจาคจากการดำเนินงานของโรงแรม 
เพื่อมอบเป็นเงินช่วยเหลือกิจกรรมของบ้านกิ่งแก้ววิบูลสันติ เป็นประจำทุกปี ปีละ 2 ครั้ง สามารถอ่านข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับบ้าน
กิ่งแก้ววิบูลสันติได้ที่ www.baan-kingkaew-orphanage.org 
 

ลูกค้ามีส่วนร่วมได้อย่างไร? 
      เงินทุก 35 บาทจากอัตราค่าห้องพักทุกห้องต่อวันจะถูกจัดสรรเพื่อเป็นเงินบริจาคให้แกมู่ลนิธิฯ โดยจะรวบรวมและนำไปมอบ
ให้แก่สถานสงเคราะห์กำพร้าและอนาถา ในพระราชูปถัมภส์มเด็จพระเทพรัตนราชสดุาฯ สยามบรมราชกุมาร ี จังหวัดเชียงใหม่ 
(บ้านกิ่งแก้ววิบูลสันติ) ปลีะ 2 ครัง้ นอกจากน้ัน ยู เชียงใหม่ ยังจัดให้มีกิจกรรมประจำทุกอาทิตย์ เพื่อพาลูกค้าท่ีพักในโรงแรมเข้า
เยี่ยมชมและร่วมกิจกรรมกับเด็กๆที่บ้านกิ่งแก้ววิบูลสันติ อีกด้วย 
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U Chiang Mai 
70 Ratchadamnoen Road,  
Sri-Poom Muang District,  
Chiang Mai 50200 Thailand 
Tel +66 53 327 000   
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แผนที่  

 
 
สอบถามข้อมูลเพิม่เตมิ กรุณาตดิต่อ  
ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
โทร 02 651 7677 อีเมล์ prth@absolutehotelservices.com             ปรับปรุงล่าสุด : 27 กรกฎาคม 2563 


