
Your boutique guest house in Chiang Mai, 
with a swiss touch

Welcome 
Our Thai Guesthouse is always 
greeting you in English. !
สวัสดีเจ้า  
ยินดีต้อนรับสู่ เฮือน สวิส ล้านนา เจ้า
!
Bienvenue 
C’est en français que notre maison 
d’hôte thaïlandaise vous accueille.

Swiss-Lanna Lodge



Swiss-Lanna Lodge

!
★ Old traditional thai wooden house lanna style fully 

renovated in November 2013 with top quality 
equipment 


★ Multilingual. We speak English, French, Italian, Thai


★ 7 rooms, all different, 3 Deluxe and 4 Standard


★ Ensuring high quality in everything (bedding, furniture 
and decoration in exquisite Lanna Style); a popular 
Boutique Guesthouse 


★ Swiss Management means immaculate cleanliness


★ Located in a quiet residential area.


★ Unique experience in Chiang Mai, make you feel like 
home 

★ Our delicious full breakfasts will delight your day 
beautifully  (homemade yogurt, fresh local fruits...) 


★ Extraordinary hospitality experience with an 
ambience of unrivaled atmosphere, elegance and 
sophistication


!

Reasons to stay in our 
lovely cosy guest house

A warm lanna 
welcome with a 

swiss touch



!
After only 6 months in 

business, Swiss-Lanna 
Lodge is one of the 

m o s t p o p u l a r 
b o u t i q u e g u e s t 
houses in Chiang 
Mai ! We are on the 
TripAdvisor Top 25 

( o f 4 8 4 g u e s t -
houses)*. 40 positive 

AirBnB reviews already 
c o l l e c t e d * . A n d 

Booking.com customers give us a 
rating of 8,8 (Fabulous)*.
!

* situation updated : 07.2014

«Beautiful lodge 
with amazing 

service» 
Ara, Cranford 

(USA)

«One of the best 
places to stay in 

Chiang Mai» 
John, Mittagong 

(Australia)

«What a 
Memorable Stay!!» 
Bernie, New-York 

(USA)

Swiss-Lanna Lodge



A quiet and peaceful place 
of quality

Swiss-Lanna Lodge

24 Rat U-thit Soi 2

T. Wat Ket, Amphur Muang

Chiang Mai 50000 
Thailand
!
Website :	 www.swisslannalodge.com
     
Facebook :	 www.facebook.com/SwissLannaLodge   
E-mail :	 info@swisslannalodge.com
       
Phone/Fax :	+66 5324 6126 
Mobile :	 +668 3566 2333        
Skype	 :	 SwissLannaLodge
        
FaceTime :	 info@swisslannalodge.com  

Rooms Price start at THB 890.- only !
Seasonal promotions from THB 249.-/day ! !
More information on our website : www.swisslannalodge.com
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Swiss-Lanna Lodge

★ บ้านไม้โบราณทรงไทยแบบล้านนาของเรา ได้รับการตกแต่งปรับปรุง
และเริ่มดำเนินการในเดือนพฤศจิกายน 2013) 


★ เราให้บริการสื่อสารในหลากหลายภาษา (ฝรั่งเศส, อังกฤษ, อิตาลี, 
ไทย) 


★ มีทั้งหมด 7 ห้อง ดีลักซ์ 3 ห้องและห้องมาตรฐาน 4 ห้อง ซึ่งมีลักษณะ
พิเศษที่แตกต่างกัน 


★ มั่ น ใ จ กั บ สิ่ งอำน ว ย ค ว า ม ส ะ ด ว ก ค ร บ ค รั น ที่ มีคุณภ า พ สู ง 
(เตียง,เฟอร์นิเจอร์และการตกแต่งในแบบล้านนาประยุกต์); เกสเฮ้าส์
สไตล์บูติคที่เป็นที่นิยม


★ การบริหารจัดการตามแบบสวิสที่เน้นความสะอาดอย่างไม่มีที่ติ 


★ ตั้งอยู่ในย่านชุมชนที่เงียบสงบ 


★ โอกาสที่จะได้สัมผัสกับบรรยากาศการเข้าพักอันอบอุ่นในแดนสยาม  
"เสมือนอยู่บ้านของท่าน"  

★ อาหารเช้ารับอรุณรสชาติกลมกล่อม ที่จะทำให้ท่านสดชื่นไปตลอดทั้งวัน 
(โยเกิร์ต โฮมเมด ,   ผลไม้สด )


★ การต้อนรับเปี่ยมไปด้วยรอยยิ้มที่จริงใจ จะเป็นความทรงจำอันน่า
ประทับใจไม่รู้ลืม พร้อมด้วยไมตรีจิตจากพนักงานทุกคนที่ยินดีให้บริการ
ท่านด้วยความเต็มใจ


ทำไมคุณต้องเลือกมาพักที่เกสเฮ้าส์ของเรา?

การต้อนรับ

อันอบอุ่น


แบบล้านนาด้วย

กลิ่นไอแบบสวิส



เพียงช่วงระยะเวลาเพียง 

หกเดือน ตั้งแต่เรา

เริ่มเปิดทำการ เฮือน

สวิส ล้านนา จัดเป็น

หนึ่งในเกสเฮ้าส์ที่ได้

รับความนิยมมากที่สุด

ในเชียงใหม่ เราได้รับ


การจัดอันดับความนิยม

จากเวบไซต์ TripAdvisor


ติดหนึ่งในลำดับท็อป 25 จาก 484 
เกสเฮ้าส์ทั้งหมด 

เช่นเดียวกับเวบไซต์ AirBnB เกสเฮ้าส์

ของเราก็ได้รับคำชื่นชมอย่างดีมาก

ถึง40 รีวิว รวมไปถึงลูกค้าจาก

เวบไซต์ Booking ที่ให้คะแนน

ยอดเยี่ยมถึง 8.8 คะแนน ซึ่งวัด

จากความพึงพอใจของลูกค้า


“ผมกับภรรยา

ประทับใจมากครับ

กับการบริการ

ที่ดีเยี่ยม”


(สุภาพ , กรุงเทพ)

“บ้านตกแต่งได้
สวยงามแบบไทยๆ ร่มรื่น

ประทับใจและคุ้มค่ามาก”


( พรธันวา)


“ ที่นี่สวยมากเลยค่ะ

บรรยากาศเป็นกันเอง


สบายๆ   เหมือนอยู่ที่บ้าน”

(ซัน , นิวยอร์ค)


 

Swiss-Lanna Lodge



บรรยากาศเงียบสงบ ร่มรื่น สะอาดตา

เต็มเปี่ยมด้วยคุณภาพ

เฮือน สวิตซ์ ล้านนา

24 ราษฎ์อุทิศ ซอย 2 ต.วัดเกตุ อ.เมือง 
จ.เชียงใหม่ 50000
!
เวบไซต์:	 www.swisslannalodge.com
       
เฟซบุ๊ค :	 www.facebook.com/SwissLannaLodge        
อีเมล :		 info@swisslannalodge.com
          
โทร/แฟกซ์ :	 +66 5324 6126   
มือถือ :	 +668 3566 2333          
สไกป์:	           SwissLannaLodge

เฟซไทม์ :	 info@swisslannalodge.com      

ราคาห้องพักเริ่มต้นที่  890 บาทต่อคืน เท่านั้น 
!
โปรโมชั่นพิเศษของราคาห้องพักเปลี่ยนแปลงตามฤดูกาล เริ่มต้นที่  249 ต่อคืน 
!
ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ทางเวบไซต์ : www.swisslannalodge.com
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Swiss-Lanna Lodge

!
★ Maison traditionnelle en bois, de type lanna, 

entièrement rénovée en novembre 2013


★ L’accueil personnalisé est multilingue (français, 
anglais, italien, thaï)


★ 7 chambres, toutes originales, 3 Deluxe et 4 Standard


★ Tout y est de qualité (literie, mobilier et décoration 
lanna); une boutique guesthouse très appréciée


★ Le management suisse est synonyme de propreté 
immaculée


★ Située dans un environnement calme (quartier 
résidentiel), non loin du fameux Night Bazaar


★ Occasion unique de vivre un séjour au Siam "comme à 
la maison" 

★ Délicieux petits-déjeuners (yogourt maison, fruits 
frais locaux...) qui arc-en-ciélisent le début de journée


★ Une hospitalité qui restera mémorable, assurée par 
notre personnel local, souriant et aimable 

!

Pourquoi choisir notre

accueillante maison d’hôte ?

La chaleur 
de l'accueil 

lanna allié à un 
management 

suisse



!
Après seulement 6 

mois d’exploitation, 
l e S w i s s - L a n n a 
Lodge fait partie 
des hébergements 
les plus appréciés 
de Chiang Mai ! 

Tr ipAdv isor nous 
classe ainsi au Top 25 

(sur 484 guest-houses)*. 
Le réseau social AirBnB recense 
près de 40 commenta i res 

positifs*. Et les clients de 
Booking.com nous attribuent 
la note de 8,8 (Superbe)*.
!

* situation 07.2014

«Accueil 
formidable» 

Geneviève, Saint-
Rémi (Canada)

«Le meilleur 
endroit pour 
séjourner à


Chiang Mai» 
Nicole, Santiago 

(Chili)

«Calme, 
confort et 
propreté» 

Matthieu, Saint 
Barthélémy 

(France)

Swiss-Lanna Lodge



Un endroit calme et 
paisible, de qualité

Swiss-Lanna Lodge

24 Rat U-thit Soi 2

T. Wat Ket, Amphur Muang

Chiang Mai 50000 
Thaïlande
!
Site web :	 www.swisslannalodge.com
    
Facebook :	 www.facebook.com/SwissLannaLodge   
E-mail :	 info@swisslannalodge.com
       
Tél./Fax :	 +66 5324 6126      
Mobile :	 +668 3566 2333        
Skype	 :	 SwissLannaLodge
        
FaceTime :	 info@swisslannalodge.com  

Chambres dès THB 890.- seulement. !
Promotions régulières (chambres dès THB 249.-/nuit !) !
Plus d’infos sur notre site web : www.swisslannalodge.com
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