ศิริปนนา วิลลา รีสอรท แอนด สปา เชียงใหม เติมเต็มความสุขดวยวิถีแหงลานนา
มนตเสนหแหงลานนา…ยังคงดึงดูดและเรียกความประทับใจใครตอใครไดไมรูลืมไมวาจะเปน
ประวัติศาสตร ศิลปะหรือวัฒนธรรมอันดีงาม ลวนทําใหลานนามีเอกลักษณโดดเดนเฉกเชน ศิริปนนา
รีสอรทหนึ่งเดียวในเมืองเชียงใหม ที่สะทอนแกนแทความงดงามแหงอารยธรรมลานนาไวไดอยาง
เหมาะสมลงตัว ทันทีที่คุณยางกาวสูศิริปนนา คุณจะสัมผัสไดถึงกลิ่นอายลานนาทามกลางธรรมชาติและ
งานศิลปะที่ไดรับการคัดสรรมาอยางวิจิตรบรรจงที่พรอมจะเติมเต็มชีวิตพักผอนของคุณดวยความ
สะดวกสบายครบครันรวมถึงการบริการที่อบอุนดุจครอบครัวลานนา

ทําเลที่ตั้ง
ศิริปนนา - พรั่งพรอมดวยวิถีบริการคุณภาพในแบบลานนาที่จะสรางความดื่มด่ําล้ําเลิศใหกับคุณ นับตั้งแตหองพัก สปาธรรมชาติ
หองอาหาร และการจัดเลี้ยงดวยบริการระดับลักซูรี่ลานนา ทุกบริการที่ศิริปนนา อบอุน และประทับใจ พรอมใหคุณเก็บเปนความ
ทรงจําดี ๆ ตลอดชวงเวลาพักผอนที่มีความสุขที่สุดของคุณ
• 6 กิโลเมตร จากสนามบินนานาชาติเชียงใหม
• 2.5 กิโลเมตร จากเชียงใหมไนท บารซาร (หรือเดินเทา 15 นาที)
• 2.5 กิโลเมตร จากตลาดวโรรส (หรือเดินเทา 15 นาที)
• 1 กิโลเมตร จากสถานีรถไฟเชียงใหม
• 0.5 กิโลเมตร จากสโมสรเชียงใหมยิมคานา
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ประเภทของหองพัก
ทั้งหมด 104 หอง ตกแตงอยางหรูหรามีระดับ ประกอบดวย
ดีลักซลานนา 36 หอง
ดีลักซแกลเลอรี่ 29 หอง
ดีลักซลานนา พลันชพูลแอคเซส 12 หอง
แกรนดดีลักซลานนา 7 หอง
ลักซูรี่ลานนาการเดน 2 หอง
รอยัลลานนาวิลลา 15 หอง
แกรนดรอยัลลานนาวิลลา 1 หอง
แกลเลอรี่สวีท 1 หอง
ศิริปนนาแกรนดรอยัลลานนาสวีท 1 หอง
หองมีเนื้อที่ตั้งแต 40 – 150 ตารางเมตร
ระเบียงและเทอเรซมีเนื้อที่ตั้งแต 7 – 174 ตารางเมตร
ศิริปนนาเขารวมโครงการ “Smoke Free Generation” ของมูลนิธิใบไมเขียว (Green Leaf) เพื่ออากาศอันบริสุทธิ์ ดังนั้นศิริปนนาจึง
เปนรีสอรทปลอดบุหรี่ โดยจัดบริเวณสําหรับสูบบุหรี่ไวเพียงที่ดานหนาล็อบบี้และสวนกลางแจงของหองอาหารเทานั้น
สิ่งอํานวยความสะดวกภายในหองพัก
• หองน้ําพรอมอางอาบน้ําและหองอาบฝกบัวแยกเปนสัดสวน
• อินเตอรเน็ตความเร็วสูง
• เสื้อคลุมอาบน้ํา รองเทาแตะ รม
• ประตูล็อคอัตโนมัติ และชองมองผานประตู
• เครื่องปรับอากาศ
• โทรศัพท
• ไฟฉุกเฉิน ระบบดับเพลิง
• ตูเย็นและเครื่องดื่ม
• กาแฟและชุดชงชา
• เครื่องเปาผม
• โทรทัศนสี จอแอลซีดี ขนาด 32 นิ้ว และ 40 นิ้ว พรอมระบบเคเบิ้ล
• บริการน้ําดื่มภายในหอง
• เตียงเดี่ยวและเตียงคู
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•

บริการสําหรับผูเขาพัก
• สระวายน้ําขนาด 300 ตารางเมตร พรอมเตียงอาบแดด
• ปนนาสปา
• บิสสิเนสเลาจน
• หองกิจกรรมสําหรับเด็ก
หองประชุม บอรดรูม และหองจัดเลี้ยง สามารถรองรับผูเขารวมงานไดตั้งแต 10 – 200 ทาน
• บริการขอมูลทัวรและรถเชา
• อินเตอรเน็ตความเร็วสูงและอินเตอรเน็ตไรสาย
• บริการรูมเซอรวิสถึง 23.00 น.
• หองออกกําลังกาย
• บริการซักรีด
• ที่จอดรถ 25 คัน พรอมบริการจอดรถ
• บริการอาหารเชาภายในหองพัก (มีคาบริการเพิ่มเติม)

บริการรถรับ-สง (ตามเวลาที่รีสอรทกําหนด)
• เชียงใหมไนท บารซาร (ชวงเย็น)
• ตลาดวโรรสหรือกาดหลวง (ชวงกลางวัน)
• ถนนคนเดินวัวลาย (ทุกวันเสารเย็น)
• ถนนคนเดินทาแพ (ทุกวันอาทิตยเย็น)
• สถานีรถไฟเชียงใหม

สปาและบริการดานสุขภาพ
• ปนนาสปา บานไมสักไทย 2 ชั้น ทามกลางสวนและบอน้ําธรรมชาติ ใหบริการ
หองทรีตเมนต 6 หอง หองทําทรีตเมนตหนา 2 หอง และเตียงนวดไทย 3 เตียง
• ลูวิ่ง
• ลานโพธิ์เพื่อการทําสมาธิ
• เดินจงกรมบริเวณนาขาว
• ลานโยคะบริเวณทุงนา
• ชั้นเรียนสอนทําอาหารเพื่อสุขภาพ
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สาธิตกิจกรรมทางวัฒนธรรมลานนา
สาธิตการปลูกขาว
กิจกรรมเกี่ยวขาว (ตามฤดูกาล)
ตักบาตร
หองอาหารและบาร
สลีบันยัน : หองอาหารในบรรยากาศลานนาตกแตงงดงามใหคุณอิ่มตา และอิ่มทองไปพรอมๆกันดวยบริการอาหารพื้นเมือง
อาหารนานาชาติหลากหลายรูปแบบใหเลือกลิ้มลองทั้งตามเมนูและบุฟเฟต พรอมกันนี้บารน้ํายังมีเครื่องดื่มรสเลิศ ค็อกเทล ไวน
และเครื่องดื่มสมุนไพรพื้นเมือง
เปดใหบริการทุกวันตั้งแตเวลา 06.00 – 23.00 น.
ลาลเบโร: ไพรเวทไดนิ่งที่รังสรรคเมนูโดยเชฟชาวอิตาเลี่ยน ใหคุณไดอิ่มอรอยเบาๆ กับเมนูอาหารวาง พรอมเครื่องดื่มเย็นฉ่ําระหวางวัน
หรือจะเลือกเช็ตดินเนอรเมนูอาหารอิตาเลี่ยน ในค่ําคืนอันแสนโรแมนติกกับคนรูใจอยางเปนสวนตัว รับเพียง 12 ที่นั่ง ทามกลางสระวายน้ํา
ที่แวดลอมไปดวยแมกไมนานาพันธุ
เปดใหบริการทุกวันตั้งแตเวลา 11.00 – 23.00 น.
บานไทย (เฮือนศิลปสลา) : บานไมทรงไทยเรือนงาม เพื่อการจัดกิจกรรมทางวัฒนธรรม
รวมถึงงานประชุม ขันโตกดินเนอร สอนทําอาหาร กาดหมั้ว ดนตรีในสวน และงานแตงงาน
หองประชุมและสัมมนา
• หองประชุมสําหรับ 10 – 200 ทาน
• สนามหญากลางแจง รองรับผูรวมงานไดถึง 500 ทาน
• เฮือนศิลปสลา จัดกิจกรรมไดหลากหลายรูปแบบ สําหรับ 150 – 200 ทาน
งานจัดเลี้ยงสําหรับ 2 – 500 ทาน
• งานแตงงาน : แบบไทย ลานนา หรือสากลนิยม
• งานเลี้ยง : กาดหมั้วแบบลานนา
• งานเลี้ยงโอกาสพิเศษ :
- รับประทานอาหารบริเวณทุงขาวปนนา
- อาหารมื้อพิเศษบนหอกลอง
- สังสรรค บารบีคิวปารตี้ในสวน
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หองประชุมและหองจัดเลี้ยง
ชื่อหอง
ศิริธารา
ศิริวารี
ศิริธารา และ ศิริวารี
ศิริโพธิ์
เฮือนศิลปสลา (ชั้นลาง)
เฮือนศิลปสลา (ชั้นบน)
สนามหญา
เฮือนนาขวัญ

พื้นที่
(ตร.ม.)

ขนาด (ม.)

ความสูง
จัดแบบ
เพดาน (ม.) หองเรียน

จัดแบบ
เธียเตอร

จัดแบบ
ตัวยู (U)

จัดแบบโตะ
ทานอาหาร

จัดแบบ
ค็อกเทล

121.5

6.75 x 18

4

50

90

24

70

90

121.5

6.75 x 18

4

50

90

24

70

90

243

13.50 x 18

4

100

180

45

150

180

230

27x17

3.3

118

204

70

120

170

125.4

16.50 x 7.60

2.2

-

-

-

50

100

217.6

19.50 x 31.20

-

-

-

-

140

200

896.3

18.87 x 47.50

-

-

-

-

420

700

33

5.50 x 6

2.7

15

20

-

20

20
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