
โรงแรมเดอ นาคา เชียงใหม่ตั้งอยู่บนทำเลเยี่ยมใจกลางเมืองเชียงใหม่ ตรงข้ามประตูท่าแพเขตเมืองเก่า จากโรงแรมสามารถมองเห็นวิวดอยสุเทพสวยงามโดดเด่น 

ตั้งอยู่ไกล้สถานที่ท่องเที่ยวทั้งเชิงธรรมชาติและวัฒนธรรมสำคัญของเชียงใหม่หลายแห่ง อาทิ เชียงใหม่ ไนท์บาร์ซาร์ ซึ่งแขกสามารถเดินไปชมศูนย์รวมร้านค้าและ

ความบันเทิงต่างๆ ภายในเวลาไม่เกิน 10 นาที

สถาปัตยกรรมการตกแต่งในโรงแรมนี้เป็นแนวล้านนา ตามแบบภาคเหนือของไทย  มีความโดดเด่นจากเพดานสูงเอียงลาดลงมาจากยอดหลังคาสูงสู ่ชายคาสลัก 

โรงแรมสร้างจากไม้สักมีลักษณะเป็นอาคารยกพ้ืนสูงตามแบบชาวเหนือด้ังเดิม ทุกมุมของโรงแรมมีรูปป้ันพระยานาคท่ีออกแบบและสร้างข้ึนอย่างปราณีตวิจิตร เป็นเสมือน

สัญลักษณ์ของโรงแรม ท่ีได้รับแรงบันดาลใจมาจากพระยานาค ซ่ึงเป็นสัตว์ในตำนานมีลักษณะคล้ายงู สัญลักษณ์ของความแข็งแกร่ง, ความเจริญรุ่งเร่ือง, และชีวิตท่ียืนยาว 

พระยานาคไม่ได้ปรากฎอยู่บนรูปปั้น, บนเครื่องประดับตกแต่งรวมทั้งรายละเอียดการประดับตกแต่งภายในโรงแรมเท่านั้น แต่ยังสามารถพบได้ทั่วไปทุกมุมของการตกแต่ง

ในบริเวณโรงแรม นับตั้งแต่บริเวณฝาผนัง, ประตู, พื้นโต๊ะที่วางรูปปั้นโลหะ, งานศิลปะแกะสลัก, ภาพวาด, โคมไฟ นอกจากนี้ยังมีการแกะสลักลงสู่เครื่องตกแต่งและ 

รายละเอียดการตกแต่งอื่นอีกมากมาย โดยชิ้นที่มีความสวยงามโดดเด่นที่สุดคือ รูปปั้นพญานาคสีขาวหรูหราโอ่อ่า ตกแต่งด้วยทองคำบริเวณศรีษะ วางอยู ่รอบๆบริเวณ

สระน้ำ และวางเรียงเป็นแถวบริเวณบันได

เดอ นาคา, เชียงใหม่

ห้องพักในโรงแรมเลอนาคา เชียงใหม่เป็นห้องพักสไตล์ล้านนา ตกแต่งด้วยด้วยไม้สักและผ้าใหมไทยที่ให้ความอบอุ่น ในแต่ละห้องมีภาพงานศิลปะติดบนกำแพงเหนือเตียง

และที่ห้องสวีทนาคา มีการตกแต่งด้วยหมวกเกราะรูปพญานาคทองขนาดใหญ่ปราณีตสวยงาม ซึ่งแขกไม่เพียงจะได้เพลิดเพลินกับการชมวิวเมืองเชียงใหญ่เท่านั้น 

แต่ยังจะได้ชมวิวสวยงามของดอยสุเทพอีกด้วย

ลักษณะห้องพัก



ห้องพักประเภทที่ 4 :
นาคา สวีท (ขนาด 72 ตร.ม.)
ห้องนาคาสวีทของเราได้รับการออกแบบเพื่อสร้างความสบายในการพักผ่อนสำหรับแขกผู้มีรสนิยมที่ยินดี

ซื้อความสะดวกสบายและคุณภาพ ห้องสวีทได้รับการตกแต่งอย่างหรูหราโอ่อ่า ประดับประดาด้วยงานศิลปะ

แบบล้านนาทั่วทุกมุม รวมทั้งมีชิ้นงานศิลปะรูปพญานาคที่สวยงามตกแต่งไว้บริเวณหัวเตียง ห้องสวีทประกอบ

ได้ด้วยห้องน้ำหรู มีอ่างจาคุซซี่ และ ฝักบัว นอกจากนี้ยังมีห้องนั่งเล่นขนาดใหญ่ ในห้องสวีทมีอุปกรณ์อำนวย

ความสะดวกสมัยใหม่ครบครัน อาทิ โทรทัศน์จอแบน, เครื่องเล่นดีวีดี และ ตู้เสื้อผ้า เป็นอีกห้องหนึ่งที่ให้

ประสบการณ์การพักผ่อนสุดหรู

ห้องพักประเภทที่ 1 : 
ห้อง ดีลักซ์ (ขนาด 33 ตร.ม)
ห้องดีลักซ์มีพื้นที่กว้างขวาง มีทั้งสิ้น 22 ห้อง ตกแต่ง

ด้วยเฟอร์นิเจอร์ไม้สักแบบโบราณ ท่ีได้รับการออกแบบ

เพื่อความสบายของผู้พัก ด้วยขนาดห้อง 33 ตร.ม.

ทำให้การพักคุ้มราคา และเหมาะอย่างยิ่งสำหรับทั้งคู่

ฮันนีมูนหรือ นักท่องเที่ยวทั่วไป ผู้มีรสนิยมชื่นชอบ

บรรยากาศของภาคเหนือ โดยแขกสามารถเลือกเตียงใด้ 

ทั้งเตียงแยกหรือเตียงคู่

ห้องพักประเภทที่ 2 :
ห้องพรีเมียร์ ดีลักซ์ ( (ขนาด 33 ตร.ม.)
ห้องพรีเมียร์ ดีลักซ์ มีจำนวนท้ังส้ิน 17 ห้อง เน้นจุดเด่น

จากสไตส์การตกแต่งแนวล้านนาสมัยใหม่ มีลักษณะ

เป็นเพดานสูง, คานไม้ และ มีที่นั่งสบายน่าพักผ่อน

ริมหน้าต่าง ห้องพักมีขนาด 33 ตร.ม. สามารถมอง

เห็นวิวเมืองเชียงใหม่ในวงกว้าง และแขกสามารถ

ระบุความประสงค์ว่าต้องการเตียงแยกหรือเตียงคู่

ห้องพักประเภทที่ 3 : 
แกรนด์ ดีลักซ์  (ขนาด 48 ตร.ม.)
ห้องแกรนด์ ดีลักซ์ มีจำนวนทั้งสิ้น 15 ห้อง เหมาะ

สำหรับคู่สามีภรรยา หรือนักท่องเที่ยวที่เดินทางเพียง

ลำพัง ห้องมีขนาด 36 – 48 ตร.ม. มีห้องนั่งเล่น

ขนาดใหญ่ โดยห้องขนาด 48 ตร.ม. มีห้องน้ำกว้างขวาง

รวมถึงอ่างอาบน้ำขนาดใหญ่ และฝักบัวอาบน้ำ

ที่เพียบพร้อมไปด้วยอุปปกรณ์สมัยใหม่ครบครัน

อุปกรณ์อำนวยความสะดวก
เชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตระบบไวไฟทั่วทุกมุมโรงแรม

มุมอินเตอร์พร้อมเครื่องคอมพิวเตอร์ (มีค่าบริการ)

เคาร์เตอร์ทัวร์

บริการรับส่ง

สระสปา พร้อมอ่างจาคุซซี่และอ่างน้ำพุสปา

รูม เซอร์วิส เปิดบริการตั้งแต่ 6.00 – 24.00 น

ล็อบบี้/ รีเซฟชั่นตลอด 24 ช.ม

ล็อบบี้/ พูลบาร์ ให้บริการเครื่องดื่มค็อกเทลหลากหลาย,

ไวน์และเครื่องดื่มอื่นๆ

ร้านอาหาร

ร้านอาหารนาคา
ร้านอาหารนาคาได้รับการออกแบบสไตส์ไทยสมัยใหม่ 

เน้นเอิร์ธโทน ให้บรรายากาศอบอุ่นสบาย เป็นร้านอาหาร

หลักของโรงแรมเสิร์ฟอาหารน่ารับประทานหลากหลาย

รายการจากทุกภูมิภาคทั่วโลก  จานพิเศษของร้าน

คืออาหารเมริเตอเรเนียน ท่ีได้รับอิทธิพลจากท้ังฝร่ังเศษ

และอิตาเลี่ยน ริเวียร่า รสชาดยอดเยี่ยมชวนลิ้มลอง

เปิดให้บริการเวลา 06.30 น – 23.00 น

คาเฟ่ เดอ นาคา :
คาเฟ่ เดอ นาคา ไม่เพียงแต่เสิร์ฟขนมอบใหม่, อาหารว่าง

เมนูสร้างสรรค์, กาแฟชงสดๆ, น้ำผลไม้คั้นสดและ

ไอศรีมหลากหลายรสเท่านั้น แต่ยังเสิร์ฟทั้งอาหาร

นานาชาติและอาหารท้องถ่ิน คาเฟ่อยู่ในบ้านสไตล์ไทย

ภาคเหนือที่ได้รับการบำรุงรักษาอย่างดี ให้ความรู้สึก

ราวกับอยู่บ้านตนเอง โดยในคาเฟ่ยังมีร้านเบเกอร์รี่

ท่ีลูกค้าสามารถเลือกท่ีน่ังรับประทานท้ังบริเวณด้านใน

และด้านนอกร้านเปิดให้บริการ 11.00 น- 23.00 น

เลิฟเวอร์ คอร์ส :
เลิฟเวอร์ คอร์สอยู่บริเวณระเบียงริมสระว่ายน้ำ ให้

บริการเสิร์ฟชายามบ่าย พร้อมขนมและอาหารว่าง

แสนอร่อย และในยามเย็น เลิฟเวอร์ คอร์สถูก

แปลงสภาพให้มีบรรยากาศสบายผ่อนคลายเป็นกันเอง

มีไวน์นำเข้าหลายรายการให้แขกได้ลิ้มลอง



กิจกรรมสันทนาการ

วัดพระธาตุดอยสุเทพ
วัดพระธาตุดอยสุเทพ เป็นวัดที่มีชื่อเสียงของจังหวัด

เชียงใหม่ วัดนี้มักจะถูกเรียกสั้นๆ ว่าดอยสุเทพ

(ช่ือดอยท่ีเป็นท่ีต้ังของวัด) บริเวณวัดสามารถมองเห็น

ทิวทัศน์ของเมืองเชียงใหม่ได้ชัดเจน ตั้งอยู่ห่างจาก

ตัวเมืองเชียงใหม่ออกไป 15 ก.ม. วัดแห่งนี้เป็นวัดที่

ชาวไทยให้ความเคารพศรัทธาเป็นอย่างสูง และยังคง

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวยอดนิยมของชาวต่างชาติ

ถนนคนเดิน
ถนนคนเดิน เป็นตลาดที่สำคัญที่สุดในเมืองเชียงใหม่ 

อยู่บริเวณถนนราชดำเนิน ประกอบไปด้วยร้านค้ากว่า

500 ร้านที่จำหน่ายสินค้าหลากหลาย อาทิ เครื่องใช้

ภายในบ้าน, เสื้อผ้า, งานฝีมือไทย, งานศิลปะด้าน

ศาสนา, สินค้าสำหรับสะสม, และ อาหาร ถนนคนเดิน

เปิดเฉพาะวันอาทิตย์ ใช้เวลาเดินจากโรงแรมเพียง

5 นาทีจากโรงแรม

เวียงกุมกาม
เวียงกุมกาม เป็นเมืองโบราณบริเวณริมแม่น้ำปิง 

ที่ได้รับการปฏิสังขร เมื่อไม่นานมานี้เวียงกุมกามเป็น

เวียงร้างมาว่า 700 ปี หลังจากเกิดเหตุการณ์น้ำท่วม

ข้ึนถึง 3 คร้ังทำให้แม่น้ำล้นตล่ิง ต่อมาในปี พ.ศ 2548 

ได้มีการปฏิสังขรเมืองโบราณแห่งนี ้ขึ ้นมาอีกครั ้ง

สวนสัตว์เชียงใหม่
สวนสัตว์เชียงใหม่เป็นสถานที ่ท่องเที ่ยวสวยงาม 

ที่นักท่องเที่ยวสามารถสัมผัสอากาศเย็นสบายของ

เมืองเชียงใหม่ได้เป็นอย่างดี ในบริเวณสวนสัตว์ร่วมร่ืน

ไปด้วยต้นไม้เขียวขจี เต็มไปด้วยดอกไม้สวยงาม 

รวมทั้งกล้วยไม้เมืองเหนือหายาก จุดเด่นสำคัญของ

สวนสัตว์เชียงใหม่คือหมีแพนด้า ที่เป็นทูตสันถวไมตรี

ระหว่างประเทศไทยและประเทศจีน นอกจากนี้ยังมี 

เชียงใหม่ ซู อควาเรียม ซึ่งเป็นพิพิธภัณฑ์ที่มีอุโมง

ใต้น้ำที่กว้างขวางและยาวที่สุดในเอเชีย เป็นที่อาศัย

ของปลานานาชนิด ตลอดจนสัตว์น้ำเค็มต่างๆ ภายใต้

หลังคาเดียวกัน

ปางช้าง
ปางช้างตั้งอยู่ห่างจากตัวเมืองเชียงใหม่ โดยใช้เวลา

ขับรถเพียง 20 นาที มีที่ตั้งขนาบกับแม่น้ำไหลเชี่ยว

ท่ามกลางบรรยากาศหุบเขาเขียวชอุ่ม ท่ีปางช้างแห่งน้ี 

นักท่องเท่ียวจะได้รับชมการการดูแลช้างของควานช้าง

อาทิ การให้อาหารช้าง, การฝึกช้าง, การดูแลรักษา

และยังรับชมความบันเทิงจากการแสดงช้าง

บ่อสร้าง
บ่อสร้างเป็นหมู่บ้านหน่ึง ในอำเภอสันกำแพง ห่างจาก

ตัวเมืองเชียงใหม่ออกไปประมาณ 9 ก.ม. หมู่บ้านนี้

ได้ชื่อว่าเป็นหมู่บ้านไทยลานนา ที่มีชื่อเสียงในด้าน

การประดิษฐ์ร่มลวดลายดอกไม้สวยงาม ที่บ่อสร้าง

แห่งนี้ มีร้านจำหน่ายสินค้าตกแต่งซึ่งเป็นงานฝีมือ

มากมายหลายร้านเรียงรายตลอดถนนสายหลักของ

หมู่บ้าน



การเดินทาง :
เชียงใหม่อยู่ห่างจากกรุงเทพมหานครประมาณ 700 ก.ม. วิธีเดินทางที่ง่ายที่สุดคือการโดนสารเครื่องบิน โดยใช้

เวลาประมาณ 1 ช.ม. นอกจากนี้นักท่องเที่ยวสามารถเดินทางด้วยรถบัส และ รถไฟจากจังหวัดใหญ่ๆ เกือบ

ทุกจังหวัดในประเทศไทย

โรงแรม เลอนาคาตั้งอยู่ใจกลางเมืองเชียงใหม่ ตรงข้ามกับประตูท่าแพ ในเขตเมืองเก่า ใช้เวลาเดินทางจาก

สนามบินประมาณ 15 นาที

สถานที่ติดต่อ
เลอ นาคา เชียงใหม่ 

21 ซ. 2 ราชมังคลา ถนน มูลเมือง ตำบล พระสิงห์ อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50200

โทรศัพท์: 66(0) – 53 20 90 30  โทรสาร: 66 (0) -53 20 85 98 

Website: http://denagahotel.com  E-mail: info@denagahotel.com

รายละเอียดเกี่ยวกับโรงแรมโดยย่อ
โรงแรมเดอนาคา เชียงใหม่เป็นโรงแรมแนวบูติคหรูตั้งอยู่บนทำเลเยี่ยมใจกลางเมืองเชียงใหม่ ตรงข้ามประตู

ท่าแพเขตเมืองเก่า มีการออกแบบสไตล์ไทยลานนาตามแบบภาคเหนือของไทย ทำให้แขกได้ซึมซับมรดก

ทางวัฒนธรรมของท้องถิ่นพร้อมสัมผัสความสะดวกสบายด้วยอุปกรณ์อำนวยความสะดวกทันสมัยและครบครัน

ด้วยทำเลเยี่ยม ใจกลางเมือง ประกอบกับวิวสวยงามของดอยสุเทพ ที่มาพร้อมกับการบริการยอดเยี่ยมไร้ที่ติ 

ด้วยราคามิตรภาพ ทำให้ โรงแรม เลอ นาคา เชียงใหม่เป็นตัวเลือกที่ดีเยี่ยมสำหรับนักท่องเที่ยว 


