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AccommodationAccommodation

Relax and enjoy stylish and top notch amenities  in Chiangrai. A perfect place
for  travellers  looking to explore this beautiful destination.   Located 5 minutes
from Chiangrai City Center, we are close to many of Chiang Rai's top
attractions, including the White Temple, the Black House, and the Clock Tower. 
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ห้องพักสะดวกสบาย ออกแบบมาเพื�อการพักผ่อนโดยเฉพาะ พร้อมเครื�องอํานวยความสะดวก
ครบครัน และสระว่ายนํ�าที�ให้ความเป�นส่วนตัว ให้การเดินทางของคุณเต็มไปด้วยความประทับใจ
ห่างจากตัวเมืองเพียง 5 นาทีเพื�อพบกันจุดท่องเที�ยวเด่นของเชียงราย
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Free Wi - FiFree Wi - Fi

Non-Smoking Rooms Non-Smoking Rooms Outdoor PoolOutdoor Pool

Restaurant & BarRestaurant & Bar

Airport ShuttleAirport Shuttle Free ParkingFree Parking
ห้องปลอดบุหรี�ห้องปลอดบุหรี� สระว่ายนํ�าสระว่ายนํ�า รถรับ-ส่งสนามบินรถรับ-ส่งสนามบิน ที�จอดรถที�จอดรถ

อินเตอร์เน็ตไร้สายอินเตอร์เน็ตไร้สาย ห้องอาหารและบาร์ห้องอาหารและบาร์ เครื�องอํานวยความสะดวกเครื�องอํานวยความสะดวก อํานวยความสะดวกผู้พิการอํานวยความสะดวกผู้พิการ
In-Room AmenitiesIn-Room Amenities Accessible DesignAccessible Design

Relax & DineRelax & Dine

Events & SeminarsEvents & Seminars

All meeting rooms are equipped with the latest technology and offer flexible
seating arrangements perfect for any business or social event.  Our on-site
catering team is dedicated to creating delicious and visually stunning meals
that will impress your guests.
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เรามีพื�นที�จัดงานประชุมและกิจกรรมที�สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคุณ เหมาะสําหรับการจัด
งานเลี�ยงสังสรรค์ งานประชุม สัมมนา งานมงคลสมรส และงานอีเว้นท์ต่างๆ พร้อมทีมผู้
เชี�ยวชาญด้านการตกแต่งสถานที�ครบครัน
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We preserve traditional dishes that have been passed down through generations,
using locally sourced ingredients and traditional cooking techniques.  
We preserve traditional dishes that have been passed down through generations,
using locally sourced ingredients and traditional cooking techniques.  

ต้นตําหรับอาหารเหนือโดยเชฟมืออาชีพ เราคัดสรรวัตถุดิบที�ปลอดสารพิษเพื�อให้คงรสชาติและ
ปลอดภัย พร้อมอนุรักษ์วิถีการประกอบอาหารแบบล้านนา
ต้นตําหรับอาหารเหนือโดยเชฟมืออาชีพ เราคัดสรรวัตถุดิบที�ปลอดสารพิษเพื�อให้คงรสชาติและ
ปลอดภัย พร้อมอนุรักษ์วิถีการประกอบอาหารแบบล้านนา

Meeting RoomMeeting Room Area
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TheaterTheater ClassroomClassroom O/UO/U CocktailCocktail

M GrandM Grand

M Grand IM Grand I

Number of GuestsNumber of Guests

20 x 1620 x 16

10 x 1610 x 16

320320

160160
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