
ร้านอาหาร

LET’S EXPLORE  
CHARMING ASPECTS  

OF CHIANG MAI 
รวมคนหามุมมองที่เต็มไปดวยเสนหของเชียงใหม  

พรอมรับสิทธิพิเศษหลากหลายจากเดอะวิสดอมกสิกรไทย





ร้านอาหาร

THE WISDOM 
LOCALIZED  
EXPERIENCE

ดื�มด�ามนต์เสน่ห์เชียงใหม่  
เป�ดประสบการณ์ 
การท่องเที�ยวสุดพิเศษ

จังหวัดเชียงใหม หนึ่งในจังหวัดที่ทำใหผูคน 
มากมายหลงใหล ดินแดนที่หลากหลายไป 
ดวยวัฒนธรรม โอบกอดไปดวยธรรมชาติ 
และอากาศเย็นสบาย ดวยเสนหที่เปน 
เอกลักษณนี้เอง ทางเดอะวิสดอมกสิกรไทย  
จึงขอนำเสนอ 8 สถานท่ีใหคุณได กิน เที่ยว  
และพักผอนในจังหวัดเชียงใหม เติมเต็ม 
ความสุข ใหชวงเวลาแหงการพักผอนของ 
คุณพิเศษมากกวาที่เคย เมื่อรูอยางนี้แลว 
ก็เริ่มออกเดินทางกันไดเลย

@CHIANG MAI



เริ่มตนชวงสาย ๆ ของวันดวยการไปรับประทาน 
อาหารเสริมสุขภาพที่สาย Healthy ตองไมพลาด 
ณ ราน “มีนามีขาว” ซึ่งตั้งอยูทามกลางชุมชน 
สันกลาง อำเภอสันกำแพงอันเงียบสงบ หอมลอม 
ไปดวยธรรมชาติที่สวยงามบนลุมน้ำแมคาว  
คุณจะไดสัมผัสกลิ่นอายของชุมชนเล็ก ๆ พรอม 
กับวิถีชีวิตความเปนอยูที่เรียบงายและอบอุน  
สิ่งที่เปน Signature ของทางรานไดแก “ขาว 5 สี”  
ซึ่งจะมาจากขาวไรซเบอรรี่ ขาวกลองแดง  
ขาวหอมมะลิ ขาวดอกคำฝอย และขาวอัญชัน  
พรอมเสิรฟและสรางสรรคเมนูสุขภาพอีกหลาก 
หลายใหคุณไดเลือกสรรตามใจชอบ

087-177-0523

13/5 หมูที่ 2 ตำบลสันกลาง อำเภอสันกำแพง 
จังหวัดเชียงใหม 50130

https://www.facebook.com/meena.rice.based/

@meena.rice.based

Exceptional Cuisine  
At A Peaceful Spot

ลิ�มรสอาหารสร้างสรรค์ ปล่อยใจไปกับ 
บรรยากาศเงียบสงบ

Meena Rice Based Cuisine

รับโรตีธัญพืชไอศครีม 1 ชุด มูลคา 105 บาท  
เมื่อรับประทานอาหารครบ 1,000 บาทขึ้นไป

1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563
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Onsen @ Moncham

เชื่อวาสถานที่ที่คนสวนใหญปกหมุดเมื่อ 
มาเชียงใหมตองมีมอนแจมอยูดวยแนนอน 
และหลังจากไดช่ืนชมธรรมชาติ เก็บรูปภาพ 
สวย ๆ ตามแลนดมารคสำคัญที่มอนแจม 
เรียบรอยแลว กิจกรรมที่จะชวยผอนคลาย 
รางกายสไตลธรรมชาติบำบัด คือการไป 
แชออนเซ็นที่ “ออนเซ็น @ มอนแจม”  
สัมผัสน้ำแรจากธรรมชาติเติมความสมดุล 
ใหรางกาย คุณจะไดรับประสบการณการ 
พักผอนที่พิเศษไมเหมือนที่ไหน เพราะที่นี่ 
ตั้งอยูบริเวณทางขึ้นมอนแจม ตำบลโปงแยง 
อำเภอแมริม ดวยบรรยากาศที่หอมลอมไป 
ดวย ภูเขา ตนไม และอากาศที่ดีตลอดทั้งป 
มั่นใจไดวาไมแพออนเซ็นตนฉบับญี่ปุนที่ทุก 
ทานคุนเคยอยางแนนอน

Here Comes  
The Authentic  
Relaxation

สวนลด 20%  
สำหรับการเขาใชบริการดิ ออนเซ็น 1 เดย
พาส 

สวนลด 20%  
เมื่อจองหองพักในราคา Best Available Rate  
พรอมอาหารเชาสำหรับ 2 ทาน
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บําบัดกาย ผ่อนคลายถึงขีดสุด  
ด้วยการแช่ออนเซ็น

1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563

053-111-606

293 ตำบลโปงแยง อำเภอแมริม  
จังหวัดเชียงใหม 50180

http://www.onsenmoncham.com/

https://www.facebook.com/OnsenAtMoncham/

@onsenatmoncham



อีกกิจกรรมแสนพิเศษที่ตองไปลองเมื่อมาเชียงใหม 
คือการชมวิวธรรมชาติลอยฟาที่ “Balloon Adventure 
Thailand” คุณจะไดชื่นชมความสวยงามของจังหวัด 
เชียงใหม แบบ 360 องศา ในมุมมองสุดเอ็กซคลูซีฟ 
สัมผัสประสบการณชมวิวแบบ Bird’s-eye view โดย 
การลองบอลลูนบนทองฟา ภายใตบรรยากาศแสนสบาย 
โอบลอมไปดวยหุบเขาและพื้นที่สีเขียวของเชียงใหม  
ดวยการบริหารจัดการโดยทีมงานมืออาชีพ ทำใหคุณ 
ไดทองโลกกวางอยางปลอดภัย ไมตองกังวลวาจะเกิด 
อันตรายใด ๆ 

Appreciate  
The Extraordinary  
Scenery

แพ็กเกจการขึ้นบอลลูนราคาพิเศษ 5,000 บาท/ทาน  
(ปกติ 8,800 บาท/ทาน) รายละเอียดประกอบไปดวย 

รถรับสงจากโรงแรม ระยะทางไมเกิน 20 กิโลเมตร  
จากตัวเมืองจังหวัดเชียงใหม
ของวาง และ Welcome drink
Sparkling wine ฉลองหลังจากบอลลูนลงแตะพื้นดิน
ประกาศนียบัตรความกลาหาญ
Breakfast จาก Horizon Village

Balloon Adventure Thailand
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ตื�นตาตื�นใจกับวิวมุมสูง ล่องบอลลูน 
ชมเชียงใหม่

1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563

096-868-4176, 084-611-4128

http://www.balloonadventurethailand.com/locations 
/chiangmai.php

https://www.facebook.com/balloonadventurethailand/

200 หมู 7  ตำบลเชิงดอย อำเภอดอยสะเก็ด  
จังหวัดเชียงใหม 50220



และในวันวาง ๆ สบาย ๆ ไมเรงรีบ 
เดอะวิสดอมกสิกรไทย อยากใหคุณมาเปลี่ยน 
บรรยากาศเติมความหวานใหชื่นใจกันที่ราน  
“Lamour Café”ที่รานจะแทรกตัวอยูในรมไม 
ยานวัดอุโมงคไมไกลจากตัวเมือง เมื่อไปถึงคุณ 
จะพบกับบานสีเหลือง สดใสสไตลยุโรปตั้งโดดเดน 
ภายใตรมเงาของตนมะมวงใหญ พรอมตอนรับ 
ผูมาเยือนทุกทานดวยอาหารและเครื่องดื่มในบรรยากาศ 
สบาย ๆ ภายในรานตกแตงดวยงานศิลปะที่จะผลัด 
เปลี่ยนหมุนเวียนกันไป ผูที่มาเยือนบานสีเหลืองแหงนี้ 
จะไดอิ่มทองพรอมไดเปลี่ยนลุคในคราวเดียวกัน 
เพราะภายในรานยังมีรานเสริมสวยอยูดวย  
คุณจึงสามารถผอนคลายใชเวลาอยูที่นี่ไดทั้งวัน

Lovely Meals At  
Charming Location

ตอที่ 1 รับฟรีเคก 1 ชิ้น มูลคา 120 บาท  
(เลือกรสชาติไดดังนี้ Sweet Potato Cheese 
Cake / Pumpkin Cheese Cake / Earl Grey  
Lemon Cheese Tart)

ตอที่ 2 รับสวนลด 15% (คาอาหารและ 
เครื่องดื่ม) พรอมเครื่องดื่มจำนวนทานละ 1 แกว  
มูลคา 80 บาท 
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พักใจในบ้านสไตล์ยุโรป พร้อมอิ�มท้อง 
กับอาหารมื�อพิเศษ

096-868-4176, 084-611-4128

https://www.facebook.com/LamourCafe 
Chiangmai/

@lamourcafechiangmai

8/8 หมู 5 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม  
จังหวัดเชียงใหม 50200

1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563

 Lamour Café



ถึงเวลาออกเดินทางตามรอย Michelin Guide  
เพื่อไปลิ้มรสอาหารแสนอรอยกับบรรยากาศ 
อันอบอุนกันที่ “The Redbox Restaurant”  
จุดหมายปลายทางของนักชิมทุกทาน รังสรรค 
โดยเชฟผูเชี่ยวชาญที่มากดวยประสบการณ 
การทำอาหาร คอยถายทอดแนวคิดสรางสรรค 
ผานเมนูอาหารเลิศรสที่ผสมผสานความทันสมัย 
เขากับภูมิปญญาทางอาหารของลานนาไดอยาง 
ลงตัว นอกจากอาหารรสชาติระดับพรีเมียมแลว  
คุณจะยังไดดื่มด่ำบรรยากาศที่แสนสบาย อบอุน 
เหมือนอยูบาน เหมาะอยางยิ่งกับการใชเวลาที่ 
มีคุณคากับคนสำคัญของคุณ

The Taste of  
Marvelous Cuisine

The Redbox Restaurant

ตอที่ 1 รับฟรี ราวิโอลี่กุงชิตาเกะคอมซอมเม  
(Prawn Ravioli Shiitake Consommé soup)  
มูลคา 550 บาท

ตอที่ 2 รับฟรี รากบัวอบกรอบ ราคา 250 บาท 
เมื่อจายครบ 2,500 บาท (ไมรวมเครื่องดื่ม)
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ดื�มดํ�าบรรยากาศแสนสุข พร้อมอิ�มเอม 
ใจกับอาหารเลิศรส

092-979-4542

6 ตำบลชางเผือก อำเภอเมืองเชียงใหม 
จังหวัดเชียงใหม 50300

@the_redbox

https://www.facebook.com/redboxdining/

1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563



ทานใดที่หลงใหลการด่ืมชาเพื่อสุขภาพ  
ตองไมลืมแวะมาที่ “ไรชาอรักษ” (อะ-รัก-สะ) 
ซึ่งชื่อไรชามีความหมายวา “รักษาใหคงอยู”  
เอกลักษณอันโดดเดนของที่นี่ คือความออรแกนิก 
เต็มรูปแบบ เปนไรชาที่ไมใชสารเคมีมานานนับ 
สิบป และยังเปนไรชาที่เกาแกที่สุดแหงหนึ่งใน 
ประเทศไทย นอกจากคุณจะไดสัมผัสประสบการณ 
การดื่มชาแบบพรีเมียมแลว อีกหนึ่ง Highlight 
ที่ไมควรพลาดคือการเก็บใบชา คุณจะไดสัมผัส 
วิถีชาวเขาแบบดั้งเดิม พรอมสูดอากาศที่รายลอม 
ไปดวยธรรมชาติ ยิ่งไปกวานั้นไรชาอรักษยัง 
ดำเนินธุรกิจที่เผื่อแผถึงชุมชนชาวเขาและใสใจ 
ดานสิ่งแวดลอม จนทำใหผลิตภัณฑของไรชา 
อรักษกลายเปนสินคาระดับพรีเมียม เทียบเทียม 
ไรชาแหงสำคัญทั่วโลก ผูมาเยือนไรชาอรักษจะได 
คนพบความสุขจากชากลิ่นกรุน ขณะเดียวกันจะได 
เปนสวนหนึ่งของการสงเสริมชุมชนอยางยั่งยืน

Rare Experience  
In Tea Paradise

รับสวนลด 15% สำหรับทัวรไรชา, อาหารและ 
เครื่องดื่ม และ ผลิตภัณฑจากชา

Araksa Tea Garden
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เป�ดประสบการณ์สุดเอ็กซ์คลูซีฟ  
ด้วยกิจกรรมเก็บใบชาสด ๆ จากไร่

1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563

094-989-1156

75 หมูที่ 1 ตำบลบานชาง อำเภอแมแตง  
จังหวัดเชียงใหม 50150

@araksateagarden

https://www.facebook.com/araksatea/

https://www.araksatea.com/



เติมเต็มความรูสึกผอนคลายอยางมีระดับ  
ใหชวงเวลาแหงการพักผอนที่เชียงใหมพิเศษ 
สุด ๆ ดวยการมาพักที่ “ลิตเติ้ลเชลเตอร”  
โรงแรมเรียบหรูสไตลมินิมอลซอนตัวอยูกลาง 
ตนไมใหญ เห็นทัศนียภาพที่สวยงามของแมน้ำปง 
ละเอียดลึกซึ้งทุกขั้นตอนตั้งแตการออกแบบจน 
ถึงงานสถาปตยกรรมและการตกแตงภายในสไตล  
Lanna Contemporary ทำใหที่นี่เปนสถานที่ 
พักผอนหยอนใจที่มีเอกลักษณที่ควรไปใหไดซัก 
ครั้งเมื่อมาเยือนเมืองเชียงใหม

Treat Yourself  
A Fascinating  
Shelter

ตอที่ 1 รับสวนลดคาหองพัก 15% จากราคา 
หองพักที่ดีที่สุดในวันนั้น

ตอที่ 2 สวนลดคาอาหารและเคร่ืองดื่ม 15%  
เมื่อทานอาหารที่หองอาหาร Sip@Ping 
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ชมทัศนียภาพริมแม่นํ�าป�ง  
พักผ่อนหย่อนใจในโรงแรม 
สไตล์มินิมอล

หรือแพ็กเกจสุดพิเศษในราคาเพียง 12,000 บาท  
(ราคานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่มและเซอรวิสชารจ) 
ประกอบไปดวย

หองพักประเภท The Little Shelter  
Happy Suite จำนวน 2 คืน
รับตะกราผลไม และ Sparkling wine ฟรี
รถรับสงระหวางสนามบินกับโรงแรม
รับประทานมื้อเย็นดวยอาหารสไตลลานนา 
รวมสมัย ฟรี 1 ม้ือ (สำหรับ 2 ทาน)  
ที่หองอาหาร Sip@Ping 
รับสวนลด 10% สำหรับอาหารและเครื่อง 
ดื่มในขณะที่เขาพัก
สามารถเช็คอินไดกอนเวลา และเช็คเอาท 
ไดถึง 16.00 น. (ขึ้นอยูกับความพรอมใน 
การใหบริการ) 
ฟรี WIFI ในหอง

1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563

093-172-7700

208/25 ถนนลำพูน ตำบลวัดเกต 
อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000

@littleshelterhotel

https://www.facebook.com/littleshelterhotel

http://littleshelterhotel.com/

Little Shelter



ปดทายดวยรานที่จะเสิรฟทุกมื้ออาหาร 
ใหแสนอบอุน สำหรับผูที่ชอบบรรยากาศ 
สไตลโฮมมี่ ใหความรูสึกเหมือนอยูในหอง 
นั่งเลนที่บาน ขอแนะนำใหมาเช็คอินที่ราน  
“กูดวิว ออลเดย” ซึ่งเปนรานตามแบบ 
ฉบับของกูดวิวที่คนเชียงใหมตางหลงรัก 
ไมวาจะอาหารไทยหรือเทศก็โดดเดน 
รสชาติดีไมแพกัน โดยรานจะอยูบริเวณ 
เดียวกับกูดวิว รานอาหารพรอมเพลงสุด 
ไพเราะยามค่ำคืนขวัญใจคนเชียงใหม  
แตสำหรับรานกูดวิว ออลเดย จะเปดให 
บริการทั้งวันตามช่ือราน พรอมเสิรฟอาหาร 
รสชาติพรีเมียมใหคุณไดลิ้มรสกันตั้งแตเชา 
จนถึงดึก 

The Good View All Day
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Have  
A Heartwarming  
Meal All Day

ตอที่ 1 รับฟรีสลัดอโวคาโด มะมวง  
กุงยาง (Grilled Shrimp, Mango,  
Avocado Salad) มูลคา 300 บาท

ตอที่ 2 รับสวนลด 15%  สำหรับเมนู 
อาหาร (ไมรวมเครื่องดื่ม)

08

ร้านอาหารบรรยากาศอบอุ่น  
พร้อมเสิร์ฟเมนูแสนอร่อยให้ทุกท่าน

1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563

053-904-406

https://www.facebook.com/goodview.cm

404 หมู 2 ตำบลแมเหียะ อำเภอเมือง 
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100

http://www.goodviewvillage.com/



ทั้งหมดนี้คือเอกสิทธิ์ที่เราคัดสรรมาเพ่ือลูกคา 
เดอะวิสดอมกสิกรไทย เพื่อใหคุณไดมีชวงเวลาที่ 
แสนพิเศษในจังหวัดเชียงใหม พรอมสัมผัสความสุข 
ไปกับเอกสิทธิ์อื่น ๆ อีกมากมายที่เราใสใจคัดสรร 
มาใหคุณ เพื่อประสบการณการทองเที่ยวที่แสน 
พิเศษกวาเคย

สิทธิพิเศษสำหรับการชำระดวยบัตรเครดิต 
เดอะวิสดอมกสิกรไทย (วีซา อินฟนิท) หรือบัตร  
เดอะวิสดอมกสิกรไทยเทานั้น  
ตรวจสอบเงื่อนไขการใชสิทธิพิเศษได ณ จุดขาย
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ทางเดอะวิสดอมกสิกรไทยยังไดรวบรวมแหลง 
เช็คอินสุดเอ็กซคลูซีฟที่มาพรอมสิทธิพิเศษมากมาย  
ใหประสบการณการทองเที่ยวจังหวัดเชียงใหม 
นาจดจำมากกวาครั้งไหน ๆ

10

นอกเหนือจาก  
8 สถานที�ที�กล่าวไปแล้ว

  Experience

GINGER FARM CHIANG MAI

เรียนรูประสบการณชีวิตที่ Ginger Farm  
หองเรียนธรรมชาติบนทองนาเขียวขจี  
คุณจะไดลงมือทำจริงทุกอยาง ไดทั้งความรู 
และความสนุกสนานไปในคราวเดียวกัน 

สวนลด 20% เมื่อซื้อแพ็กเกจดำนา 
สำหรับ 2 ทาน

052-004473

บานหางแคว ซอย 9 ตำบลทาวังตาล อำเภอสารภี 
จังหวัดเชียงใหม 

https://www.facebook.com/gingerfarmchiangmai/

@gingerfarmchiangmai
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 Experience

PHUMILUMNAO HOMESTAY

สัมผัสชีวิตสุนทรียในโรงแรมเล็ก ๆ ดื่มด่ำ 
บรรยากาศสดชื่นของทุงนา เปดประสบการณ 
ที่นาประทับใจดวยการชมพระอาทิตยตกดินริม 
ทิวเขา เหมาะสำหรับผูที่ชื่นชอบธรรมชาติและ 
วิถีชีวิตที่เรียบงาย

ตัวเลือกที่ 1: ที่พัก 3 วัน 2 คืน พรอมรับ 
อาหารเชา 2 มื้อ อาหารกลางวัน 1 มื้อ  
และอาหารเย็น 1 มื้อ อีกทั้งเรียนทำอาหาร 
เมนูสุดพิเศษ 2 วัน ราคาพิเศษ 9,500 บาท 
(จากราคาปกติ 15,000 บาท)

ตัวเลือกที่ 2: ที่พัก 2 วัน 1 คืน พรอมรับ 
อาหารเชา 1 มื้อ และอาหารเย็น 1 มื้อ  
อีกทั้งเรียนทำอาหารเมนูสุดพิเศษ 1 วัน  
ราคาพิเศษ 6,000 บาท (จากราคาปกติ  
9,999 บาท)

1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563

081-831-9325

108 หมู 1 ถนนแชชาง  อำเภอสันกำแพง  
จังหวัดเชียงใหม 50130

https://www.facebook.com/ภูมิลำเนา-สันกำแพง 
โฮมสเตย-Phumilumnao-San-Kamphaeng-Homestay 
118065186262026/



OXYGEN DINING ROOM   
(MICHELIN PLATE)

ตามรอยรานอาหารทองถิ่น ฝมือเชฟระดับ 
มิชลินสตาร ดวยความพิถีพิถันสไตลฝรั่งเศส 
ผสานความสรางสรรคที่หาไมไดงาย ๆ  
ในเชียงใหม ดื่มด่ำบรรยากาศเรือนกระจกใตรม 
มะขามใหญริมฝงแมน้ำปง เปนรานที่ีมี 
เอกลักษณโดดเดนไมเหมือนใคร

เมนูชุดอาหารไทยราคาพิเศษ 1,990 บาท/ทาน  
(จากปกติ 2,345 บาท/ทาน)  
พรอมบริการฟรีเครื่องดื่ม Welcome Drink  
1 แกว มูลคา 180 บาท
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Restaurant

053-931-999 ตอ 7983

369/1 ถนนเจริฐราษฎร ตำบลวัดเกต  
อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50000

1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563

@oxygendiningroom

https://www.facebook.com/Oxygendiningroom/

https://x2resorts.com/resorts/chiang-mai- 
riverside/dining

BLACKITCH ARTISAN KITCHEN  
(MICHELIN PLATE)

ลิ้มรสอาหารพื้นถิ่นในสไตลรวมสมัย รังสรรค 
โดยเชฟผูมีความคิดสรางสรรคเปนเลิศ พรอม 
ตราตรึงความประทับใจใหคุณในทุกเมนู การันตี 
โดย Michelin Guide

รับไวนออแกนิค มูลคา 370 บาท และ 
ชาออแกนิค มูลคา 160 บาท ฟรี

1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563

081-881-9144

27/1 ถนนนิมมานเหมินทร ซอย 7 ตำบลสุเทพ  
อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50200 

https://www.facebook.com/blackitchartisan 
kitchen/
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CUISINE DE GARDEN  
(MICHELIN PLATE)

NA CHANTRA (BIB GOURMAND)

อิ่มอรอยกับเมนูอาหารตามฤดูกาล  
ครีเอทขึ้นภายใตแรงบันดาลใจจากธรรมชาติ  
ตนกำเนิดจากเชียงใหม ไดรับความสนใจจนได 
เปดสาขา 2 ที่กรุงเทพฯ รับประกันความอรอย 
โดย Michelin Guide

รานอาหารลานนาประยุกต ตรึงใจผูมาเยือน 
ดวยรสชาติพรอมวิวของยอดดอยสุเทพและ 
ดอยปุยที่ตั้งตระหงานตรงหนา นำเสนออาหาร 
ภายใตคอนเซ็ปต “ฟวฉัน” หรืออาหารตามใจ 
ฉัน ที่ไมเคยทำใหใครผิดหวัง

รับไวนกลั่นดวยกรรมวิธีไบโอไดนามิค  
มูลคา 380 บาท และรับไวนพลัม มูลคา  
120 บาทสำหรับปดทายมื้ออาหาร (สำรอง 
สิทธิ์ลวงหนาเทานั้น)

สวนลด 10% สำหรับเมนูอาหาร  
(ไมรวมเครื่องดื่ม)

052-010-155

053-441-599

49 ตำบลบานปง อำเภอหางดง จังหวัดเชียงใหม 
50230

99 หมู 11 ตำบลหนองควาย อำเภอหางดง  
จังหวัดเชียงใหม 50230

https://www.facebook.com/Chantrakhirichalet 

chiangmai/
https://www.facebook.com/cuisinedegarden/

http://www.chantrakhirichalet.com/facility/ 
dining-restaurant/

https://www.cuisinedegarden.com/

1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563

@cuisinedegarden

1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563

Restaurant
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THE HOUSE BY GINGER  
(BIB GOURMAND)

ใชเวลาใหคุมคากับคนสำคัญที่รานอาหาร 
สไตลบานสวน อบอุนใจกับไปกับบรรยากาศ 
ที่เปนกันเอง การดูแลผูมาเยือนเหมือน 
ครอบครัวถือเปนเสนหที่สรางความประทับใจ 
ไมรูจบของรานนี้

สวนลด 15%  สำหรับเมนูอาหาร 
(ไมรวมเครื่องดื่ม)

053-287-681

199 ถนนมูลเมือง ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมือง 
เชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50200

https://www.facebook.com/thehouseb 
yginger/

https://www.thehousebygingercm.com/

1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563

Restaurant
GINGER FARM KITCHEN AT ONE 
NIMMAN

ปลอยเวลาไปกับความสุขดวยอาหารไทย 
รสชาติอรอยและอาหารนานาชาติรับประทาน 
งาย วัตถุดิบสดใหมจากฟารมของราน เสริม 
ดวยขนมเคกหอมกรุนแบบฉบับฝมือคุณยา 
ใหคุณอิ่มอรอยไดไมวาจะมื้อไหนก็ตาม

สวนลด 15% สำหรับเมนูอาหาร  
(ไมรวมเครื่องดื่ม)

052-080-928

โครงการวันนิมมาน ถนนนิมมานเหมินทร  
ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 
50200

https://www.facebook.com/gingerfarmkitchen/

1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563



BAAN LANDAI  (MICHELIN PLATE)

รานอาหารไทยใน Michelin Guide กล่ินอาย 
วัฒนธรรมพื้นบานและรสชาติอาหารอันเปน 
เอกลักษณจากวัตถุดิบทองถิ่น บรรยากาศ 
แสนอบอุน ใหคุณรูสึกเหมือนอยูบาน

สวนลด 10% สำหรับเมนูอาหาร 
(ไมรวมเครื่องดื่ม)
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1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563

088-253-3848

252/13-14 ถนนพระปกเกลา ตำบลศรีภูมิ  
อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50200

https://www.facebook.com/baanlandaifine 
thaicuisine/

NASI JUMPRU RESTAURANT 
เสนหแหงอาหารเมือง ปรุงแตงโดยเชฟพื้นบาน 
ฝมือระดับโลก รานอาหารภายใตคอนเซ็ปต  
“สวยรูป จูบหอม” ตรึงใจไปกับทุกเมนูที่คุนเคย 
ในรสชาติพรีเมียมและหนาตาที่สวยงาม

สวนลด 20% พรอมขนมหวาน 2 ชุด  
(สำหรับเดือนก.พ. 63)  
และรับสวนลด 10% พรอมขนมหวาน 2 ชุด  
(สำหรับเดือนมี.ค. - เม.ย. 63)

081-831-9325

108 หมู 1 ถนนแชชาง  อำเภอสันกำแพง  
จังหวัดเชียงใหม 50130

https://www.facebook.com/Nasi-Jumpru- 
Chiangmai-653197674697731/

https://nasi-jumpru.business.site/

1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563

Restaurant
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SAENKHAM TERRACE
ชมวิวทิวเขาและทองนา เปดประสบการณมื้อ 
อาหารใหพิเศษสุด ๆ ดวยรานอาหารที่ตกแตง 
แบบไทยสไตลลานนา รายลอมไปดวยธรรมชาติ 
คุณสามารถนั่งจิบเครื่องดื่มรับลมชมวิวสวย ๆ  
ไดอยางเพลิดเพลิน

สวนลด 15% สำหรับอาหารและเครื่องดื่ม  
พรอมรับเครื่องดื่มจำนวนทานละ 1 แกว  
มูลคา 100 บาท

053-838-990

199/163 ซอยหมูบานในฝนราชพฤกษ แมเหียะ  
อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100

https://www.facebook.com/Saen-Kham- 
Terrace-122865901111567/

http://www.saenkhamterrace.com/

1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563

Restaurant

Activity/Shopping

แสงบุญ

ตื่นตาไปกับเสื้อผาอาภรณดีไซนโดดเดน  
ผสมผสานหลากหลายวัฒนธรรมเอเชีย  
สวยงามดุจงานศิลปะ มีเอกลักษณทั้งสีสัน 
และวัสดุ งานออกแบบบางชิ้นมีเพียงหนึ่ง 
เดียวในโลกรอใหคุณมาครอบครอง 

สวนลด 10% เมื่อซื้อสินคาภายในราน

1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563

053-441-599

โครงการ One Nimman ถนนนิมมานเหมินทร 
ซอย 1 ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม  
จังหวัดเชียงใหม 50200

https://www.facebook.com/nasijumpruc 
hiangmai
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Activity/Shopping

สีสัน พรรณไม้

รานเสื้อผาและแพรพรรณสไตลลานนา  
ที่ชวยสงเสริมเชิดชูวัฒนธรรมการแตงกาย 
ของชาวเหนือที่มีเอกลักษณ สัมผัสความ 
เปนลานนาอยางแทจริง สวมใสเมื่อไหร 
รับรองวาคุณตองหลงรัก

สวนลด 20% เมื่อซื้อสินคาครบ  
5,000 บาท พรอมรับหมอน 1 ใบ  
ราคา 280 บาท

053-217-243

6 ซอยนิมมานเหมินทร 1 ตำบลสุเทพ  
อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม  
50200 

https://www.facebook.com/Srisanpanmai- 
สีสันพรรณไม-335847819852941/

1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563

https://www.facebook.com/Oasisspa

https://www.oasisspa.net/destination/ 
chiangmai/

@oasisspathailand

053-920-111

@พระสิงห @ศิริมังคลาจารย @นิมมาน  
@บานแสนดอย@รัตนโกสินทร @วัวลาย

OASIS SPA
สัมผัสประสบการณสปาที่ไมใชแคการทำสปา  
แตเหนือกวาดวยบริการเพราะหัวใจสำคัญของ  
The Oasis Spa คือลูกคาจะตองไดรับสิ่งที่ดี 
ที่สุดกลับไปเสมอ

ใหคุณคลายความเมื่อยลาอยางเต็มที่ที่โอเอซิส 
สปา สปาอัตลักษณลานนาที่สงมอบบริการสปา 
จากเทราปสผูชำนาญ ทามกลางบรรยากาศของ 
สวนสวยรมรื่นและผอนคลาย

รับสิทธิ์เลือกโปรโมชั่น

รับฟรีคอรสขัดผิวดวยเกลือหิมาลัย 1 ชั่วโมง  
มูลคา 1,765 บาท เมื่อรับบริการทรีทเมนท  
King of Oasis Signature Massage 2 ชั่วโมง 

ซื้อ 1 แถม 1 สำหรับทรีทเมนท King of  
Oasis หรือ Queen of Oasis Signature  
Massage มูลคา 4,590 บาท

1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563

หรือ
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Accommodation

NA NIRAND ROMANTIC BOUTIQUE  
RESORT
ออกเดินทางสูจุดหมายปลายทางแหงความงดงาม  
ที่พักที่ซอนอยูใจกลางเมืองเชียงใหม ดวยเรื่องราว 
แหงตำนานที่เลาขาน ผสานความเปนมาในอดีต 
ของยานถนนเจริญประเทศอันเปนสถานที่ตั้งของ 
รีสอรท

ตอที่ 1 สวนลดหองพัก 10% จากราคาเว็บไซต 

ตอที่ 2 สวนลด 10% สำหรับคาอาหารและ 
เครื่องดื่ม

ตอที่ 3 สวนลด 25% สำหรับการเขาใชบริการ 
สปา

053-280-988

1/1 ซอย  9 ถนนเจริญประเทศ ตำบลชางคลาน  
อำเภอเมืองเชียงใหม จังหวัดเชียงใหม 50100

@na_nirand

https://www.facebook.com/nanirand.romantic 
.boutique.resort/

http://www.nanirand.com/

1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563

CHANTRA KHIRI CHALET
ชมความงามแหงขุนเขา หนีออกจากเมือง 
มาชมวิวภูเขาสวย ๆ ไมมีอะไรมาบดบัง  
ใหคุณรูสึกราวกับอยูในออมกอดของขุนเขา  
ตื่นตาตื่นใจไปกับของตกแตงที่มาจาก 
ของสะสมบูติกจากทั่วโลก 

หองพักราคาพิเศษ Neo-Colonial Suites  
พรอมอาหารเชาสำหรับ 2 ทาน

หองพักราคาพิเศษ Contemporary Lanna  
Rice Barn Villas พรอมอาหารเชาสำหรับ  
2 ทาน (รวมมินิบาร ผลไม และขนมตอน 
รับในหองพัก)

จันตราสวีทและนภาสวีท ราคา 
5,500 บาท/คืน 

จันตราคีรีสวีท ราคา 6,500 บาท/คืน

วิลลา 1 หองนอน ราคา 6,500 บาท/คืน

วิลลา 2 หองนอน ราคา 12,500 บาท/คืน

1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563

052-010-155

49 ตำบลบานปง อำเภอเมืองเชียงใหม  
จังหวัดเชียงใหม 50230

@Chantrakhirichalet

https://www.facebook.com/Chantrak 
hirichaletchiangmai/

http://www.chantrakhirichalet.com/
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DHARA DHEVI CHIANG MAI RESORT
โรงแรมหรูหราระดับ Luxury สถาปตยกรรมมี 
เอกลักษณการออกแบบที่โดดเดน พาคุณยอน 
กลับไปยังยุคสมัยท่ีอาณาจักรลานนายังเฟองฟู  
สัมผัสกลิ่นอายของไทยลานนาที่จะตราตรึงใจคุณ 
ตลอดการพักผอน

ตอที่ 1: พัก 1 คืน ฟรี 1 คืน สำหรับหองพักแบบ  
Deluxe Villa รวมอาหารเชาในราคา 26,000 บาท  
(ราคานี้รวมภาษีมูลคาเพิ่มและเซอรวิสชารจ)

ตอที่ 2: สวนลด 15% สำหรับหองอาหาร Allegro, 
Le Grand Lanna และ Fujian

ตอที่ 3: สวนลด 25% สำหรับทรีทเมนต  
A la cate ที่หองสปาเทวา

1 กุมภาพันธ - 31 กรกฎาคม 2563  

เปนระยะเวลา 6 เดือน

053-888-888

51/4 หมูที่ 1 ตำบลทาศาลา อำเภอเมืองเชียงใหม  
จังหวัดเชียงใหม 50000

https://www.dharadhevi.com/

Accommodation

@dharadhevichiangmai

https://www.facebook.com/DharaDheviCNX/
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RATILANNA RIVERSIDE SPA  
RESORT

สัมผัสความหรูหราที่เหมาะแกการพักผอน โรงแรม 
ที่แวดลอมดวยบรรยากาศเงียบสงบ มองเห็นวิวแมน้ำ 
อันสวยงามและทัศนียภาพที่ผสมผสานระหวางมรดก 
ทางวัฒนธรรมโบราณของเชียงใหมและความเจริญ 
ในยุคสมัยใหม

หองพักประเภทดีลักซ การเดน พรอม 
อาหารเชาสำหรับ 2 ทาน ราคาพิเศษ  
5,000 บาท (จากราคาปกติ 20,000 บาท) 

พรอมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตอนเชา

สวนลด 15% สำหรับคาอาหารที่หอง 
อาหารมิรา

สวนลด 20% สำหรับเมนูสปาแบบ A La  
Carte Menu และ สวนลด 10% แพ็กเกจ  
“กุหลาบแหงลานนา” ที่รติลานนา สปา

พรอมกิจกรรมทำบุญตักบาตรตอนเชา

สวนลด 15% สำหรับคาอาหารที่หอง 
อาหารมิรา

สวนลด 20% สำหรับเมนูสปาแบบ A La  
Carte Menu และ สวนลด 10% แพ็กเกจ  
“กุหลาบแหงลานนา” ที่รติลานนา สปา

หองพักประเภทดีลักซ ริเวอรไซด พรอม 
อาหารเชาสำหรับ 2 ทาน ราคาพิเศษ  
5,500 บาท (จากราคาปกติ 22,000 บาท)

1 กุมภาพันธ - 30 เมษายน 2563

053-999-333 

33 ถนนชางคลาน อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม 
50100

http://www.ratilannachiangmai.com 

@ratilannacm

https://web.facebook.com/RatiLannaCM/ Accommodation


