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เซ็นทารารุกตลาดในไทยต่อเน่ือง ลงนามบริหารโรงแรมใหม่ในภาคเหนือ 
“เซ็นทารา ริเวอรไ์ซด ์เชียงใหม่” 

 

โรงแรมใหญ่ริมแม่น า้ปิงขนาด 526 หอ้งพกั พรอ้มเปิดใหบ้ริการแลว้วนันี ้
 

 
โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา น าโดย ธีระยุทธ จิราธิวฒัน์ ประธานเจา้หนา้ที่บริหาร (ที่ 4 จากซา้ย) และสุพตัรา       
จิราธิวัฒน์ (ที่ 3 จากซ้าย) รองประธานอาวุโส ฝ่ายองค์กรสัมพันธ์และภาพลักษณ์ พร้อมด้วยอมรินทร์ นฤหล้า 
กรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่รีเวอร์ไซดพ์ลาซ่าโฮเตล็ จ ากดั (ที ่4 จากขวา) ร่วมลงนามสญัญาบริหาร “เซ็นทารา ริเวอร์
ไซด ์เชียงใหม่” โรงแรมใหญต่ดิริมแม่น า้ปิงขนาด 526 หอ้งพกั ทีพ่รอ้มใหบ้ริการแลว้วนันี ้

 
กรุงเทพฯ - 4 เมษายน 2565 - โรงแรมและรีสอรท์ในเครือเซ็นทารา เครือโรงแรมชัน้น ำของประเทศไทย 
และบริษัท เชียงใหม่รีเวอร์ไซด์พลำซ่ำโฮเต็ล จ ำกัด ร่วมลงนำมสัญญำบริหำร  “โรงแรมเซ็นทารา              
ริเวอรไ์ซด ์เชียงใหม่” ในพิธีลงนำมสญัญำบรหิำรระหว่ำงสองบริษัทฯ ซึ่งจดัขึน้ ณ โรงแรมเซ็นทำรำแกรนด์
และบำงกอกคอนเวนชนัเซ็นเตอร ์เซ็นทรลัเวิลด ์ 
 
กำรลงนำมสัญญำบริหำรร่วมกับบริษัท เชียงใหม่รีเวอรไ์ซดพ์ลำซ่ำโฮเต็ล จ ำกัด เพื่อเขำ้บริหำรโรงแรม       
เซ็นทำรำ ริเวอรไ์ซด ์เชียงใหม่ ในครัง้นี ้นบัเป็นอีกหนึ่งกลยุทธ์กำรรุกขยำยธุรกิจของเซ็นทำรำอนัสอดคลอ้ง
กบัแผนธุรกิจและวิสยัทศันใ์นกำรกำ้วขึน้เป็น 1 ใน 100 แบรนดโ์รงแรมชัน้น ำระดบัโลก ภำยในระยะเวลำ 5 ปี
ขำ้งหนำ้ 
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เซ็นทำรำ ริเวอรไ์ซด ์เชียงใหม่ เป็นโรงแรมสงู 27 ชัน้ ตัง้อยู่ริมฝ่ังแม่น ำ้ปิง ใกลย้่ำนเมืองเก่ำเชียงใหม่ แหล่ง   
ชอ้ปป้ิง รำ้นอำหำร และสถำนที่ท่องเที่ยวชื่อดงัมำกมำย โดยเซ็นทำรำไดเ้ขำ้รีแบรนดป์รบัโฉมโรงแรมแห่งนี ้
และเปิดใหบ้รกิำรลกูคำ้ตัง้แต่เมื่อวนัที่ 1 เมษำยน 2565 ที่ผ่ำนมำ 
 
โดยโรงแรมแห่งนีเ้ป็นโรงแรมใหญ่ขนำด 526 หอ้งพัก มีขนำดหอ้งพักใหเ้ลือกสรรอย่ำงหลำกหลำย ตัง้แต่
ขนำด 45 ไปจนถึง 223 ตำรำงเมตร ท่ำมกลำงทิวทัศน์อันงดงำมของตัวเมืองเชียงใหม่ แม่น ้ำปิง และ         
ดอยสเุทพ โดยแขกผูเ้ขำ้พกัสำมำรถมองเห็นวิวอนัสวยงำมของแม่น ำ้ปิงไดจ้ำกทกุหอ้ง 
 
เซ็นทำรำ ริเวอรไ์ซด ์เชียงใหม่ สำมำรถมอบประสบกำรณเ์ขำ้พกัอันน่ำประทับใจส ำหรบันกัท่องเที่ยวทุกคน
ได ้ดว้ยสิ่งอ ำนวยควำมสะดวกอย่ำงเหนือระดบั ทัง้หอ้งพกัขนำดกวำ้งขวำง สระว่ำยน ำ้กลำงแจง้ขนำดใหญ่ 
หอ้งนวด หอ้งซำวน่ำ และหอ้งอบไอน ำ้ รวมถึงซนัเซ็ท พลู เด็ค ใกลส้ระว่ำยน ำ้ ที่เรียงรำยไปดว้ยเกำ้อีบ้ีนแบ
คแบบสบำยๆ ใหล้กูคำ้ไดร้บัชมวิวขอบฟ้ำยำมบ่ำยคลอ้ยไปจนถึงพระอำทิตยต์กดิน อีกทัง้ศำลำริมน ำ้ที่มอบ
บรรยำกำศอนัแสนผ่อนคลำยใหล้กูคำ้ไดด่ื้มด ่ำกบัทิวทศันอ์นัสวยงำมของแม่น ำ้และภูเขำที่โอบลอ้มโรงแรม
แห่งนีอ้ยู่ 
 
นอกจำกนั้น โรงแรมแห่งนี ้ยังมีหอ้งประชุมที่ใหญ่ที่สุดและทันสมัยที่สุดในภำคเหนือ เหมำะเป็นสถำนที่
ส  ำหรบักำรจดัประชมุสมัมนำและงำนเลีย้งทกุประเภท ดว้ยขนำดหอ้งประชมุที่กวำ้งขวำง และตวัเลือกที่มีให้
เลือกสรรมำกมำยถึง 14 หอ้งประชุม สำมำรถปรบัเปลี่ยนกำรจัดงำนไดห้ลำกหลำยรูปแบบ ซึ่งไดร้บักำร
รับรองด้วยตรำสัญลักษณ์มำตรฐำนสถำนที่จัดงำนประเทศไทย (Thailand Mice Venue Standards - 
TMVS) จำกส ำนกังำนส่งเสริมกำรจดัประชมุและนิทรรศกำร (Thailand Convention & Exhibition Bureau - 
TCEB) 
 
“เรำรูส้ึกยินดีเป็นอย่ำงยิ่งที่ ไดเ้ริ่มแผนกำรขยำยธุรกิจของเรำในปีนี ้ดว้ยกำรร่วมงำนกับบริษัท เชียงใหม่         
รีเวอรไ์ซดพ์ลำซ่ำโฮเต็ล จ ำกดั ในกำรเข้ำบริหำรโรงแรมเซ็นทำรำ ริเวอรไ์ซด ์เชียงใหม่ แห่งใหม่นี”้ ธีระยุทธ           
จิราธิวัฒน์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โรงแรมและรีสอร์ทในเครือเซ็นทารา กล่ำว “เชียงใหม่เป็น
จงัหวดัท่องเที่ยวหลกัที่มีภมูิทศันแ์ละวฒันธรรมอนังดงำม เรำเชื่อว่ำเซ็นทำรำ รเิวอรไ์ซด ์เชียงใหม่ จะเป็นอีก
หน่ึงสถำนที่พกัผ่อนที่สรำ้งควำมประทบัใจใหแ้ก่นกัท่องเที่ยวที่ไดม้ำเยือน” 
 
“เชียงใหม่นัน้ถือเป็นจงัหวดัท่องเที่ยวที่มีศกัยภำพสงู ดว้ยประสบกำรณแ์ละควำมเชี่ยวชำญของเซ็นทำรำใน
ธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม เรำจึงเลือกเซ็นทำรำเพื่อช่วยเสรมิแกรง่ใหก้บัเรำในตลำดนี ้เพื่อท ำใหโ้รงแรมแห่ง



 
 

 

ข่าวประชาสมัพนัธ ์

 

นีเ้ป็นจดุหมำยปลำยทำงยอดนิยมส ำหรบักำรท่องเที่ยวพกัผ่อนและศนูยก์ลำงกำรประชมุจดัเลีย้งสมัมนำที่ดี
ที่สดุในภมูิภำคนี”้ อมรินทร์ นฤหล้า กรรมการบริหาร บริษัท เชียงใหม่รีเวอร์ไซด์พลาซ่าโฮเต็ล จ ากัด 
กลำ่ว 
 
เซ็นทำรำ ริเวอรไ์ซด ์เชียงใหม่ ตั้งอยู่บนท ำเลอันยอดเยี่ยมและสง่ำงำมริมฝ่ังแม่น ำ้ปิง ใกลย้่ำนเมืองเก่ำ
เชียงใหม่ แหล่งชอ้ปป้ิง รำ้นอำหำร และสถำนที่ท่องเที่ยวยอดนิยมอย่ำงเซ็นทรลัเฟสติวัล เชียงใหม่ ตลำด
กลำงคืน ถนนคนเดิน และอยู่ห่ำงจำกท่ำอำกำศยำนนำนำชำติเชียงใหม่เพียง 15 นำที เมื่อเดินทำงโดย
รถยนต ์ 
 
เซ็นทำรำ ริเวอรไ์ซด ์เชียงใหม่ เป็นโรงแรมแห่งที่ 2 ของเซ็นทำรำในเชียงใหม่ ต่อจำกโรงแรมคุม้พญำ รีสอรท์
และสปำ เซ็นทำรำบูติก คอลเลกชั่น โดยในอนำคตเซ็นทำรำมีก ำหนดเปิดใหบ้ริกำรโรงแรมโคซี่ เชียงใหม่ ใน
ไตรมำส 1 ปี 2568 ซึ่งนั่นจะนบัเป็นโรงแรมแห่งที่ 3 ของเครือเซ็นทำรำในเชียงใหม่ 
 
เซ็นทำรำตั้งเป้ำขยำยโรงแรมและรีสอรท์ในเครือจำกปัจจุบันเกือบ 90 แห่ง ใหไ้ดเ้ป็น 200 แห่ง ภำยในปี 
2569 ซึ่งจะท ำใหส้ดัสว่นจ ำนวนของโรงแรมในไทยและต่ำงประเทศอยู่ที่จ  ำนวนใกลเ้คียงกนั 
 
สำมำรถดขูอ้มลูเพิ่มเติมเก่ียวกบัโรงแรมและรีสอรท์ในเครือเซ็นทำรำ ไดท้ี่ www.centarahotelsresorts.com 
 

---จบ--- 
เกี่ยวกับเซ็นทารา  
โรงแรมและรีสอรท์ในเครือเซ็นทำรำ เครือโรงแรมชัน้น ำของประเทศไทย มีโรงแรมและรีสอรท์ภำยใตก้ำรบริหำรของแบรนด ์
ซึ่งตัง้อยู่ในแหล่งท่องเที่ยวที่ส  ำคญัรวมทัง้สิน้ 89 แห่งทั่วโลก ไดแ้ก่ ไทย มลัดีฟส ์ศรีลงักำ เวียดนำม ลำว เมียนมำ จีน ญ่ีปุ่ น 
โอมำน กำตำร ์และสหรฐัอำหรบัเอมิเรตส  ์ซึ่งใชช้ื่อ 6 แบรนด ์ประกอบดว้ย Centara Reserve • Centara Grand Hotels & 
Resorts • Centara Hotels & Resorts • Centara Boutique Collection • Centra by Centara และ COSI ครอบคลมุตัง้แต่
โรงแรมและรีสอรท์หรูบนเกำะที่เงียบสงบ และรีสอรท์ระดบั 6 ดำว ส ำหรบัครอบครวั ไปจนถึงโรงแรมไลฟ์สไตลใ์นช่วงรำคำที่
จับต้องได้ซึ่งผสมผสำนกับนวัตกรรมทำงเทคโนโลยีเพื่อกำรพักผ่อนที่ลงตัว เซ็นทำรำเปิดตัวแบรนด์ใหม่สุดหรู                   
“เซ็นทำรำ รีเซิรฟ์” เป็นท่ีแรกที่สมยุ ในปี 2564 เซ็นทำรำ รีเซิรฟ์ สมยุ น ำเสนอคอนเซ็ปทใ์นกำรรงัสรรคป์ระสบกำรณก์ำรเขำ้
พกัที่จะท ำใหล้กูคำ้สมัผสัไดถ้ึงกำรพกัผ่อนอนัหรูหรำเหนือระดบั ทัง้ยงัเต็มเป่ียมไปดว้ยเรื่องรำวและควำมทรงจ ำอนัสดุแสน
พิเศษเฉพำะตวั           
 

https://www.centarahotelsresorts.com/th/
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เซ็นทำรำมอบกำรตอ้นรบัที่อบอุ่นดว้ยค่ำนิยมควำมเป็นไทยที่บรรจงถ่ำยทอดสู่งำนบริกำร อำหำรรสเลิศ สปำ เพื่อกำรผ่อน
คลำยที่เยี่ยมยอด และใหค้วำมส ำคญักบัครอบครวั แบรนดภ์ำยใตเ้ครือเซ็นทำรำน ำเอำวฒันธรรมที่โดดเด่นและหลำกหลำย
เขำ้มำผสมผสำนเพื่อใหบ้รกิำรและตอบสนองนกัเดินทำงไดท้กุวยัและทกุไลฟ์สไตล ์ 
  
เซ็นทำรำมุ่งมั่นท่ีจะกำ้วสู่กำรเป็นหน่ึงใน 100 กลุ่มโรงแรมชัน้น ำของโลก โดยเดินหนำ้ขยำยสำขำไปยงัทวีปและตลำดใหม่ๆ 
เซ็นทำรำเติบโตอย่ำงต่อเนื่องและมั่นคงดว้ยฐำนของลกูคำ้ที่เหนียวแน่น ซึ่งจะไดพ้บกับบริกำรที่เป็นเอกลกัษณข์องเรำใน
ต ำแหน่งที่ตัง้ส ำคญัๆ มำกขึน้ บตัรสิทธิประโยชนส์ ำหรบัสมำชิกเซ็นทำรำ เดอะวนั ยงัช่วยใหส้มำชิกทั่วโลกที่รกัในเซ็นทำรำ
ไดอ้ภิสิทธ์ิท่ีเหนือกว่ำ ขอ้เสนอสดุพิเศษ และเสรมิสรำ้งควำมจงรกัภกัดีต่อเซ็นทำรำ  
  
ติดตำมขำ่วสำรของโรงแรมและรีสอรท์ในเครือเซ็นทำรำไดท้ี่ www.centarahotelsresorts.com  
เฟซบุ๊ค  Facebook  อินสตำแกรม  Instagram      ทวิตเตอร ์ Twitter   ลิงคอ์ิน    LinkedIn  
ดำวนโ์หลดภำพของโรงแรมและรีสอรท์ในเครือเซ็นทำรำไดท้ี่เว็บไซต ์Image Bank  
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ 
ขอขอบพระคุณทีน่ าเสนอข่าว สอบถามเพ่ิมเติมกรุณาตดิต่อ:  
  
ธนกาญจน ์นิวาตวงศ ์(เจ๊ียบ) | เจ้าหน้าอาวุโสฝ่ายประชาสัมพันธ ์ 
โรงแรมและรีสอรท์ในเครือเซ็นทำรำ  
โทร: +66 (0) 2769 1234 ต่อ 6471  
อีเมล:์  ThanakarnNi@chr.co.th   
  
ภัณฑิรา เชิดบุญเมือง (แก้ม) | ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ ์ 
โรงแรมและรีสอรท์ในเครือเซ็นทำรำ  
โทร :+66 (0) 2769 1234 ต่อ 6922 
อีเมล ์: PuntiraCh@chr.co.th 
 
พรชนก ทองรุ่งโรจน ์(เป๋า) | ผู้ช่วยผู้อ านวยการฝ่ายประชาสมัพันธ ์  
โรงแรมและรีสอรท์ในเครือเซ็นทำรำ   
โทร: +66 (0) 2769 1234 ต่อ 6733  
อีเมล:์  PornchanokTh@chr.co.th 
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