คีรีมายา

เปนที่พักชั้นดีระดับ high-end เดินทางเพียงสองชั่วโมงจากกรุงเทพฯ และเปนรีสอรท
สุดหรูสไตลบูติกแหงแรกในเขาใหญ ตั้งอยูบริเวณใกลเคียงอุทยานแหงชาติเขาใหญ
ประสบการณดีๆ ที่สามารถหาไดจากคีรีมายา อาทิเชน การคนพบความเปนธรรมชาติ
ที่แทจริงเปรียบเสมือนการที่ไดรับของขวัญ การทำสปาเพื่อสุขภาพ การเรียนทำอาหาร
และสัมผัสความ ทาทาย ความนาตื่นตาตื่นใจและความหลากหลายของทั้ง 18 หลุม
ที่สนามกอลฟคีรีมายา ซึ่งไดรับการออกแบบ โดยแจ็ค นิคลอส นักกอลฟชื่อดังระดับโลก
ความเปนธรรมชาติที่อุดมสมบูรณและอากาศที่เย็นสบายทำใหเขาใหญเปนจุดหมาย
ปลายทางชวงวันหยุดยอดนิยมของคนกรุงเทพฯ
พื้นที่โดยรอบของเขาใหญอยูที่ระดับความสูง 400-1,351 เมตรจากระดับน้ำทะเล
ทำใหอุณหภูมิบริเวณนี้ต่ำกวาที่กรุงเทพฯ โดยเฉพาะอยางยิ่งระหวางเดือนพฤศจิกายนถึง
เดือนกุมภาพันธ ซึ่งเปนชวงฤดูหนาว นอกจากนี้ชวงฤดูหนาวยังถือเปนชวงเวลาที่ดีที่สุด
ที่จะมีโอกาสไดพบเห็นชางปา ในระหวางเดือนธันวาคมถึงพฤษภาคม จะมีดอกไม พุมไม
ตนไมนานาพันธุ รวมถึง กลวยไมปา และพืชที่หายากชนิดอื่นๆ ผลิดอกเบงบานไปทั่ว
ทุกสารทิศ ในเดือนกุมภาพันธจะสามารถพบเห็นและไดยินเสียงนกรองเพลงกันอยางราเริง
และยังเปนชวงเริ่มตนของฤดูกาลผสมพันธุของนกอีกดวย สำหรับการชมฝูงนกที่อพยพ
มาจากทางตอนเหนือ สามารถดูไดจนถึงเดือนพฤษภาคม โดยปกติแลว ฤดูรอนจะกินเวลา
ยาวนานไปจนถึงปลายเดือนตุลาคม หากตองการชมความงดงามที่นาตื่นตาตื่นใจของ
เหลาผีเสื้อหลากหลายสายพันธุ ชวงเวลาที่เหมาะสมคือ กลางเดือนมิถุนายนถึงสิ้นเดือน
กรกฎาคม และในชวงฤดูฝนจะมีฝนตกโดยเฉลี่ย 2-3 ชั่วโมงตอวัน ทำใหเขาใหญกลาย
เปน “ผืนปาในมานหมอก” ที่ทำใหเหลาผูมาเยือนตางหลงใหลในมนตรเสนหและ
ความงดงามนี้ไปโดยปริยาย

ประเภทหองพัก

• หอง Plantation View จำนวน 30 หอง (บริเวณชั้นลาง)
ทุกหองมีระเบียงสวนตัว (42 ตร.ม.)
• หอง Horizon View จำนวน 22 หอง (บริเวณชั้นบน)
ทุกหองมีระเบียงสวนตัว (42 ตร.ม.)
• หอง Terrace Suite จำนวน 4 หอง
ทุกหองมีชานและระเบียงสวนตัวขนาดใหญ (84 ตร.ม.)
• Tented Villa จำนวน 4 หลัง ที่มาพรอมกับสระน้ำสปาสวนตัว
และชานระเบียงขนาดใหญ (180 ตร.ม.)

ตำแหนงที่ตั้ง

ใชเวลาขับรถเพียงสองชั่วโมงจากกรุงเทพฯ คีรีมายาตั้งอยูบริเวณใกลเคียงอุทยานแหงชาติ
เขาใหญ อุทยานแหงชาติที่ยังคงความอุดมสมบูรณของธรรมชาติไดอยางดีเยี่ยม
มีทั้งสัตวปา เสนทางศึกษาธรรมชาติที่สวยงามแปลกใหม และน้ำตกที่งดงาม

สิ่งอำนวยความสะดวก
• มายา สปา
• หองฟตเนส
• สระวายน้ำกลางแจง

บริการ

• บริการจัดอาหารในหองพัก*
• บริการซักรีด*
• บริการรับ-สง สนามบิน*
• บริการดูแลเด็ก*
* มีคาใชจายเพิ่มเติม

• หอง DVD (สำหรับการยืม)
• บริการเปดเตียง
•เจาหนาที่อำนวยความสะดวก

สิ่งอำนวยความสะดวกภายในหองพัก
• ที่นอนบริเวณระเบียงพรอมวิว
• เคเบิ้ลทีวี
• จอทีวีแบบ LCD ในหองสวีทและวิลลา
• เครื่องเลนดีวีดี และซีดี
• โทรศัพทภายในหองพรอมระบบฝากขอความ
• อินเตอรเน็ตแบบไรสาย
• ตูเซฟ
• มินิบาร และชุดชงชา กาแฟ
• ชุดคลุมอาบน้ำ รองเทาแตะ และเครื่องเปาผม
• ชุดอุปกรณทำความสะอาดรางกายภายในหองน้ำ
• บริการเปดเตียง

อาหารและเครื่องดื่ม
• หองอาหารทีกริลล
• หองอาหารอะคาลา
• เดอะ มิสต

สิ่งอำนวยความสะดวกในการจัดประชุม
• หองคอนเฟอรเรนซ 1 หอง
• หองประชุม 2 หอง
• หองบอรดรูม 1 หอง
• รองรับไดสูงสุด 120 ทาน เมื่อจัดในแบบคลาสรูม
• อินเตอรเน็ตแบบไรสาย

สนามกอลฟ

• สนามกอลฟระดับโลกขนาด 18 หลุม 72 พารแชมปเปยนชิพ ออกแบบโดย แจ็ค นิคลอส
• คลับเฮาสพรอมหองล็อกเกอร, โปรช็อป, หองอาหาร, หองประชุมสัมมนา
และสิ่งอำนวยความสะดวกอื่นๆ
• ไดรฟวิ่ง เรนจ

คีรีมายา กอลฟ รีสอรท สปา
เขาใหญ

สำนักงานขายกรุงเทพฯ

598 อาคารคิวเฮาส เพลินจิต ชั้น 7 ถนนเพลินจิต
แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท: +66 (0) 2251 5255
แฟกซ: +66 (0) 2251 9455
info@kirimaya.com

www.kirimaya.com

เสนทางลัด
กลับรถที่
กม. 39

7 กม.

โรงเรียนนานาชาติเซนตสตีเฟน
ถนนธนะรัชต (หมายเลข 2090)
21 กม.

ปากชอง

ถนนมิตรภาพ (หมายเลข 2)

1/3 หมู 6 ถนนธนะรัชต ตำบลหมูสี
อำเภอปากชอง จังหวัดนครราชสีมา 30130
โทรศัพท: +66 (0) 4442 6000
แฟกซ: +66 (0) 4492 9888

นครราชสีมา

ทางเขาอุทยานแหงชาติเขาใหญ

เอาทเล็ท วิลเลจ
ฟารมโชคชัย

24

.

กม

พีบี วัลเลย
แดรี่ โฮม

มวกเหล็ก เกสตอินน
สระบุรี

83 กม.
ถนนพหลโยธิน (หมายเลข 1)

กรุงเทพฯ

