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ข้อมูลทั่วไป 
โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ 
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      โรงแรม ยู นิมมาน เชียงใหม่ ตั้งอยู่บนถนนนิมมานเหมินทร์ 
อันเป็นศูนย์รวมร้านค้า แกเลอรี่ และร้านอาหารชื่อดังมากมาย และยังเป็นย่านสุดฮิปนำสมัยของเชียงใหม่ที่นักท่องเที่ยวทุกคน
ต้องมาเยือน ให้บริการห้องพักและห้องสวีท รวม 147 ห้อง พร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกภายในห้องพัก การออกแบบได้รับแรง
บันดาลใจจากมรดกศิลปกรรมล้านนา ผสานความทันสมัย ออกมาอย่างลงตัว  

     นอกจากน้ี โรงแรมฯได้เตรียมพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกและบริการไว้สำหรับผูเ้ข้าพักมากมาย อาทิ ห้องอาหารบริการ
ตลอดวัน ไวน์บาร์และห้องสมดุ สระว่ายน้ำบนดาดฟ้าและพูลบาร์ ห้องออกกำลังกาย สวนหย่อม และห้องประชุมบนพ้ืนท่ีกว่า 
1,000 ตร.ม. อีกทั้งพื้นที่จัดงานกลางแจ้งอีก 550 ตร.ม. พร้อมด้วยอุปกรณ์ทันสมัยครบครัน  

     ผู้เข้าพักทุกท่านจะได้รับการบริการอันเป็นเอกลักษณ์ของ U อันได้แก่  อาหารเช้าที่บริการได้ทุกที่ทุกเวลา (Breakfast 
Whenever/Wherever) โดยเลือกรับสิทธิทานอาหารเช้าของคุณได้จนถึง 22.00 น. การใช้ห้องพักได้ 24 ชม. ที่ให้คุณคืนห้องพัก 
ณ เวลาเดียวกับที่เข้าพัก  U Choose Programme ที่ลูกค้าสามารถเลือกเครื่องใช้ตามความชอบส่วนตัวได้ อาทิ หมอน กลิ่นสบู่ 
ชา และเพลงในห้องพัก สัญญาณอินเตอร์เน็ตไร้สาย ห้องสมุด และบริการจักรยานให้ยืมฟรี เป็นต้น 
 

เปิดให้บริการ 1 มีนาคม 2560 
 

สถานที่ต้ัง ถนนนิมมานเหมินทร์ (สี่แยกรินคำ) 
ห่างจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ 15 นาที 
 

ที่อยู่โรงแรม  เลขท่ี 1 ถ.นิมมานเหมินทร์  ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ 
จ.เชียงใหม่ 50200 
โทร 052 005 111 แฟกซ์ 052 005 112 
แผนกสำรองห้องพักโทร 052 001 900 
reserve@unimmanchiangmai.com 
 

สำนักงานขายและการตลาด  1091/343 ถนนเพชรบุรี มักกะสัน ราชเทวี กรุงเทพฯ 10400 
โทร 02 651 7677  แฟกซ์  02 651 7678 
salesth@uhotelsresorts.com 
 

เว็บไซต์  www.unimmanchiangmai.com 
 

เฟสบุ๊ก  www.facebook.com/UNimman 
 

บริษัทเจ้าของ  บริษัท ตันบุญ จำกัด สาขาเชียงใหม่ 3 
 

บริหารโดย บริษัท แอ๊บโซลูท โฮเตล็ เซอร์วสิ จำกัด 
www.absolutehotelservices.com 
 

แบรนด ์  ยู โฮเต็ลแอนดร์ีสอร์ท 
www.uhotelsresorts.com 
 

ผู้จัดการทั่วไป คุณชุติมา แก้วตา ฟอร์เตสคิว 
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ห้องพัก 
ห้องพักและห้องสวีท 147 ห้อง ประกอบด้วย 

• ห้องดีลักซ์ 45 ห้อง (เตียงเดี่ยว 23 ห้อง / เตียงคู่ 22 ห้อง) ขนาด 32 ตร.ม. 

• ห้องพรีเมี่ยมดีลักซ์ 84 ห้อง (เตียงเดี่ยว 49 ห้อง / เตียงคู่ 35 ห้อง) ขนาด 36 ตร.ม. 

• ห้องพรีเมี่ยมดีลักซ์คอร์เนอร์ 6 หอ้ง (เตียงเดี่ยว) ขนาด 50 ตร.ม. 

• ห้องสวีท  1 ห้องนอน สำหรับครอบครัว 6 ห้อง (เตียงเดี่ยว) ขนาด 67 ตร.ม. 

• ห้องสวีท 2 ห้องนอน สำหรับครอบครัว 6 ห้อง (เตียงเดี่ยวและเตยีงคู่) ขนาด 134 ตร.ม. 
 

การบริการที่เป็นเอกลักษณ์ของ U  

• ลูกค้าสามารถใช้บริการห้องพัก 24 ช่ัวโมง สามารถเช็คอินเวลาใดกไ็ด้และเช็คเอาท์ในเวลาเดยีวกันในวันท่ีจะ    เดินทางกลบั 
(24 hour use of room) 

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

• บริการเชื่อมต่ออินเตอรเ์นทแบบ Wi Fi ฟรี  

• บริการจักรยานฟรี และห้องสมุด 

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

 

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหอ้งพัก 

• ฝักบัวแบบเรนชาวเวอร ์

• อ่างอาบน้ำ (ห้องสวีท) 

• ระเบียงหน้าห้องพัก (ในห้องพักบางประเภท) 

• เครื่องปรับอากาศ 

• ตู้นิรภัย 

• ไดรเ์ป่าผม 

• ตู้เย็นและมินิบาร ์

• โต๊ะทำงาน 

• โทรศัพท์สายตรง 

• เครื่องทำชาและกาแฟ ภายในห้องพัก 

• เสื้อคลมุอาบน้ำ และรองเท้าใสภ่ายในห้องพัก 

• โทรทัศน์และช่องสญัญาณดาวเทียม 
 

บริการอื่นๆ 

• เคาน์เตอร์ต้อนรับบริการตลอด 24 ช่ัวโมง 
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• ห้องออกกำลังกาย 

• สระว่ายน้ำบนดาดฟ้า 

• ห้องอาหารบริการตลอดวัน 

• รูมเซอร์วิส 

• ทำความสะอาดห้องพักทุกวัน 

• บริการซักรีด 

• บริการนำเทีย่ว 
 

โปรแกรมที่คุณเลือกได้ U Choose Programme 
     ผู้เข้าพักสามารถเลือกประเภทหมอน กลิ่นสบู่ กลิ่นชา และรายการเพลงโปรด (ช่องโปรแกรมในโทรทัศน์) ที่ช่ืนชอบได้ โดย
กรอกให้ข้อมูลแก่โรงแรมเมื่อทำการจองห้องพักออนไลน์ หรือแจ้งกับทางพนักงานเมื่อเข้าพักได้เช่นกนั  

 

ห้องอาหาร   

ห้องอาหาร EAT @ RINCOME 
     ให้บริการอาหารไทยและอาหารเหนือรสต้นตำรับ โดยเชฟคัดสรรวัตถุดิบชั้นเลิศที่ดีที่สุดในท้องถิ่นมานำเสนออย่างทันสมัย 
ภายในห้องอาหารที่ออกแบบตกแต่งด้วยชิ้นงานศิลปะมากมาย ดั่งทานอาหารภายในแกเลอรี่ บริการทั้งมื้อเช้า ที่เชฟจะปรุง
อาหารร้อนเสิร์ฟแบบจานต่อจาน และอาหารรายการพิเศษที่รอให้คุณมาลิ้มลองในมื้อกลางวัน และมื้อเย็น เปิดบริการ 06.30 – 
23.00 น. 

 

เดอะ เลาจน์ 
     ล็อบบี้เลาจน์ในบรรยากาศห้องสมุด ติดกับล็อบบี้ เพื่อให้คุณพบปะสังสรรค์กับกลุ่มเพื่อน พรอ้มดื่มด่ำกับไวน์ช้ันดี และ
เครื่องดื่มแก้วโปรด อิม่อร่อยกับทาปาสแสนอร่อย ในบรรยากาศห้องสมุดคลาสสิกท่ีรวบรวมหนังสือลำ้ค่าให้ได้ค้นคว้า เปดิบริการ 
10.00 – 23.00 น. 
 

ห้องออกกำลังกาย 
     ห้องออกกำลังกายในวิวสูง ตั้งอยู่บนช้ันดาดฟ้า ติดกับสระว่ายน้ำ ให้บริการอุปกรณ์ออกกำลังกายทันสมัย และชั้นเรียนโยคะ
และช้ันแอโรบิค นำโดยทีม U ใหคุ้ณได้เพลดิเพลินกับการออกกำลงักายแม้ในวันหยุดพักผ่อน 
 

สระว่ายน้ำ 
     สระว่ายน้ำกลางแจ้งขนาดใหญ่ ตั้งอยู่บนช้ันดาดฟ้าของโรงแรม และ เดอะ สแปลช พูลบาร์ เสริฟ์เครื่องดื่ม ณ กลางสระว่าย
น้ำ   เปิดบริการ 07.00 – 20.00 น. 
 

ห้องประชุมและจัดเลี้ยง 
    งานประชุม สัมมนา หรืองานเลี้ยงสังสรรค์ในโอกาสต่างๆ เป็นเรื่องง่าย เพราะโรงแรมตั้งอยู่ติดกับ ณ นิมมาน คอนเวนช่ัน เซ็น
เตอร์ โดยสามารถเดินถึงเพียง 1 นาที ณ นิมมาน คอนเวนชั่น เซ็นเตอร์ ออกแบบตกแต่งอย่างสวยงามหรูหรา บนพื้นที่ 1,000 
ตร.ม. สามารถรองรับผู้ร่วมงานได้ถึง 950 ท่าน พร้อมด้วยอุปกรณ์ทันสมัย อาหารเลิศรส ให้บริการโดยทีมงานมืออาชีพที่คุณ
วางใจได้ 
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U Make a Difference 
     โปรแกรมเพื่อสังคม U Make A Difference เป็นโครงการที่  ยู โฮเต็ลแอนด์รีสอร์ท  จัดขึ้นเพ่ือสนับสนุนองค์กรที่ให้บริการ
ชุมชนในท้องถิ่นที่โรงแรมตั้งอยู่ เพื่อเป็นการตอบแทนกลับคืนสู่ชุมชนท้องถิ่นนั้นๆ โดย ยู นิมมาน เชียงใหม่ จะหักเงินบริจาคเงิน 
1 ดอลล่าร์สหรัฐ จากรายได้ค่าห้องพักทุกห้องต่อวัน และรวบรวมนำไปบริจาคเพื่อการกุศลปีละ 2 ครั้ง 

 

การเดินทาง  
     โรงแรมมีบริการรถรับ-ส่ง พรอ้มคนขับท่ีมีความรูภ้าษาอังกฤษ (มีค่าบริการเพิ่มเติม)  
 
แผนที่ 
 

 
 
 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติม กรุณาติดต่อ  
ฝ่ายประชาสัมพันธ ์
โทร 02 651 7677 อีเมล prth@absolutehotelservices.com                       ปรับปรุงล่าสุด : 4 สิงหาคม 2563 


