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...เมืองเชียงใหม่น้ีเหมือนหน่ึงเป็นเพชรซ่ึงประดับมงกฎุของเมืองไทย ถ้ามงกฎุปราศจากเพชร

ประดับกจ็ะไม่ผ่องใสงดงามได้...  

— จฬุาลงกรณ์ ป.ร. 

             ดงัเป็นท่ีรับรู้กนัทัว่ไปวา่ จงัหวดัเชียงใหม่นั้นเป็นเมืองใหญ่ล าดบัสองเป็นรองเพียง

กรุงเทพมหานคร มีความเจริญเติบโตของเมืองท่ีมีระบบถนนหนทาง ตึกรามใหญ่โตตลอดทาง

ท่ามกลางวดัและแหล่งศิลปะเก่าแก่อนัสวยงามละเอียดอ่อนแทรกอยา่งมีจงัหวะจะโคน หาก

ไม่ไดไ้ปสักระยะใหญ่ เม่ือไปอีกหนกจ็  าเมืองแทบไม่ได ้ แต่ยงัมีวดัสวยๆ แทรกอยูเ่ป็นระยะท่ี

ท าใหพ้อจะจบัทิศทางไดบ้า้ง ในการส ารวจ World Best Award-Top 10 Cities จากผูอ่้าน Travel 

and Leisure นิตยสารท่องเท่ียวของสหรัฐอเมริกา ในปี พ.ศ. 2553 ผลปรากฏวา่ จงัหวดัเชียงใหม่



เป็นเมืองน่าท่องเท่ียวอนัดบั 2 ของโลก รองแต่เพียงกรุงเทพมหานครเท่านั้น ซ่ึงใน พ.ศ. 2552 

จงัหวดัเชียงใหม่ถูกจดัเป็นเมืองน่าท่องเท่ียวอนัดบั 5 ของโลก โดยพิจารณาจากสถานท่ี 

ทศันียภาพท่ีมีความสวยงามและร่มร่ืน ศิลปวฒันธรรมและประเพณี อาหารการกิน แหล่งชอ้ป

ป้ิง ความเป็นมิตรของผูค้น ความคุม้ค่าของเงิน เป็นตน้  

 

                    ส าหรับบรรดานกักอลฟ์ เชียงใหม่มีสนามกอลฟ์สวยๆ เกรดดีไวต้อ้นรับนบัสิบ

สนาม ดว้ยภูมิทศันส์วยงาม อากาศสดช่ืน จึงมีสนามเกรดดีอยูห่ลายสนาม หน่ึงในนั้นคือ สนาม

กอล์ฟ นอร์ท ฮิลล์-เชียงใหม่ เป็นสนามกอลฟ์ขนาด 18 หลุมท่ีเปิดตวัล่าสุดตั้งอยูภ่ายใน

โครงการกุลพนัธ์วลิล ์9 ไดรั้บการออกแบบ จากแรงบนัดาลใจในเสน่ห์อนับรรเจิดงดงามของ

ทิวเขาดอยสุเทพท่ีเป็นเอกลกัษณ์ของเมืองเชียงใหม่ โดยมีความยาวสนามท่ีสามารถช่ืนชมความ

งามของทิวเขาสุเทพ แบบพาโนรามาไดทุ้กมุมมอง พร้อมดว้ย อาคารสโมสรขนาดใหญ่ และ
โรงแรมสไตลรี์สอร์ทมาตรฐานสูง อนัแสนสะดวกสบายดว้ยสระวา่ยน ้าออกแบบคลอ้ยตาม

ธรรมชาติดว้ยโขดเขินเนินไศลรอบ 360 องศา เหมาะส าหรับการผอ่นคลายหนีจากตวัเมืองอนั

จอแจ  อีกทั้งตวัโรงแรมจดัเป็นสถาปัตยกรรมช้ินเยีย่มถึงพร้อมดว้ยรสนิยมท่ีตอ้งขอเชยชม และ

เชิญชวนมาหาประสบการณ์หากมีโอกาสไดม้าเยีย่มชม 



  

 ตัวภตัตาคารสวยร่วมสมัยแม้คนไม่ใช่นักกอล์ฟกอ็ยากจะมา 

 ทางสนามกอลฟ์มีความภูมิใจกบัร้าน “Mix” อนัมีช่ือเสียงจนไดรั้บรางวลั

ภตัตาคารดีเด่น ดว้ยการตกแต่งกลมกลืนกบัสภาพส่ิงแวดลอ้มท่ามกลางความโรแมนติกจาก

ขนุเขาแห่งดอยสุเทพสอดคลอ้งปรัชญาเดียวกบัตวัโรงแรมไดอ้ยา่งกลมกลืน บริการอาหารแบบ

ฟิวชัน่ท่ีผสมผสานดว้ยวฒันธรรมการกินนานาชาติโดยเชฟฝีมือดี จนไดรั้บรางวลัเป็นหน่ึงใน

สิบภตัตาคารยอดเยีย่มของประเทศไทย จากรูปแบบอาหารฟิวชัน่ แมแ้ต่การตกแต่งจานสวยงาม

มีระดบั ดว้ยรสชาติถูกปากไม่เคอะเขินประกอบดว้ยรายการอาหารมากกวา่ 300 เมนู ส าหรับนกั

เดินทางมาเชียงใหม่ควรมาชิมสักม้ือเพื่อแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆ แบบ Fine Dining 

 

สลดัอกเป็ดรมควนั 



            ธรรมชาติของเน้ือเป็ดทัว่ไปอาจจะมีกล่ินสาบท่ีบางคนไม่ชอบ ต่อเม่ือเอาเฉพาะเน้ืออก

ไปรมควนั เน้ือจะนุ่มและจรุงกล่ินหอมของควนัไมห้รือควนัชานออ้ยท่ีรมจนไดท่ี้ และมกัจะเขา้

กบัรสส้มอยา่งเป็นป่ีเป็นขลุ่ย ดงัท่ีชาวฝร่ังเศสมีเมนูยอดนิยมคือ เป็ดอบซอสส้ม (duck a 

I’orange) ส่วนชาวจีนใชเ้ป็ดท าอาหารไดอี้กหลากหลายท่ีเราคุน้เคย นอกจากเป็ดพะโล ้เป็ดตุ๋น

มะนาวดอง เป็ดยา่ง น่องเป็ดเคม็ เป็ดรมควนัออ้ย เป็ดกีตาร์ ฯลฯ  

            สลดัอกเป็ดรมควนัของท่ีน่ีหัน่เป็นช้ินโตเตม็ค าเน้ือเป็ดนุ่มหอมควนั วางบนนานาผกั

สลดัปลูกท่ีเชียงใหม่สดกรอบ แซมดว้ยกลีบส้ม ซ่ึงเขา้กนัอยา่งดีกบัน ้าสลดัน ้ าใสรสเขม้ลึก  

 

ผกัโขมทอดชีส 

               ผกัโขมผดัเนยแขง็ห่อกบัแผน่เปาะเป๊ียะลกัษณะสามเหล่ียมแลว้ทอดกรอบ เหมือน ซา

โมซ่า อาหารวา่งของชาวอินเดีย จ้ิมกินกบัซอสและแนมดว้ยแอปเปิลหัน่เต๋าและใบสะระแหน่

แกเ้ล่ียน เพื่อปลุกเรียกน ้ายอ่ยเตรียมรับมือกบัอาหารอร่อยในล าดบัถดัไป 



 

ปลาเรนโบว์เทร้าต์ย่างน ้าผึง้กบัชีสฮอกไกโด 

                 ปลาเรนโบวเ์ทราต ์ เป็นปลาชนิดหน่ึงในวงศป์ลาแซลมอน (Salmonidae) จดัอยูใ่น

ตระกลูปลาแซลมอน สีตามล าตวัสวยงามวบัราวกบัสายรุ้ง อาศยัอยูใ่นสาขาแม่น ้าท่ีไหลสู่

มหาสมุทรแปซิฟิกทั้งในทวปีเอเชียและทวปีอเมริกาเหนือ  มีบางช่วงวงจรชีวติอาศยัอยูใ่นทะเล 

โดยปกติจะวา่ยจากทะเลสู่แม่น ้าเพื่อวางไข่หลงัจากอาศยัอยูใ่นทะเลไปแลว้ 2-3 ปี เม่ือปี พ.ศ. 

2541ไข่ปลาไดถู้กน าเขา้จากสหรัฐอเมริกามาในประเทศไทย ท่ีสถานีเพาะเล้ียงในโครงการ

หลวง ท่ีดอยอินทนนท ์จนประสบความส าเร็จ มีลูกปลาท่ีรอดจากการฟักถึงร้อยละ 90 ต่อมา

สามารถผลิตปลาไดป้ริมาณสูงถึง 18-20 ตนัต่อปี    จึงพระราชทานใหช้าวดอยเล้ียงขายเป็น

รายไดอ้ยา่งงาม อีกทั้งเป็นการทดแทนการน าเขา้ เพราะเป็นปลาราคาแพง เน้ือละเอียดรสชาติดี 

มีกา้งนอ้ย และยงัมีกรดไขมนัไม่อ่ิมตวัชนิด โอเมกา 3 อยูใ่นปริมาณท่ีมากดว้ย 

           ปลาทั้งตวัหมกักบัน ้าผึ้งแลว้บั้งเอาไปยา่ง จนเกรียมเหมือนปลาดุกยา่ง ตดัช้ินเนยแขง็ฮอก

ไกโดวางบนตวัปลาท่ียา่งเสร็จใหม่ๆ จนหอมฟุ้ง ประดบัดว้ยมะนาวเลมอนและช่อผกัชีลาว 

ก่อนกินบีบมะนาวใส่ เค้ียวผกัชีลาวแกค้าว เน้ือปลามนักวา่ปลาแซลมอน 



 

วุ้นเส้นผดัหมูสับไข่เคม็ 

              จานน้ีแปลงจากผดัจบัฉ่ายของไหหล า วุน้เส้นผดัหมูสับ เห็ดฟาง หอมหวัใหญ่ 
ตน้หอม มะเขือเทศ พริกหวาน กา้นผกัชีลาว ไดส้มัผสัท่วงท านองอาหารจีน 

 

มัสมั่นแก้มววัเสิร์ฟกบัโรตี 

               คดัเฉพาะเน้ือส่วนแกม้ววั ตม้จนเน้ือหายเหนียวแลว้จึงเอามาแกงมสัมัน่ กินกบัแผน่
โรตีทอด หอมกล่ินภารตะ เน้ือแกม้นุ่มคมคาย ฉีกแผน่โรตีจุ่มน ้าแกง ฉ ่าเน้ือแกม้เขา้กนัดีนกั 



 

ขนมปังหน้ากราแตงเน้ือปู 

                กราแตงเป็นวธีิประกอบอาหารฝร่ังเศสอนัเป็นท่ีชมชอบของชาวยโุรปอีกรายการ
หน่ึง เป็นการอบหนา้อาหารดว้ยเนยแขง็พามาซานป่น ขนมปังป่น ดว้ยไฟบนจนหนา้อาหาร

เกรียมสวย มีไส้หลากหลายเช่น มนัฝร่ัง พาสตา้ ผกั ปลา อาหารทะเลทั้งหลาย เป็นตน้ เพื่อเพิ่ม

ใหร้สชาติอร่อยยิง่ข้ึนจากเนยและเนยแขง็ อีกทั้งเพื่อรักษาความช้ืนของไส้ในอีกดว้ย มกัเสิร์ฟมา

ในภาชนะท่ีใชอ้บ เพราะตอ้งกินร้อนท่ีอบจากเตาใหม่ๆ ในบางคร้ังครอบครัวชาวฝร่ังเศสจะใช้

อาหารกินเหลือจ าพวกเน้ือ ไก่ ผกั หัน่ละเอียดมาท าไส้ แลว้ปรุงใหส้วยงามจนดูน่ากิน 

                ทีน่ีใชเ้น้ือปูกอ้นสดจากทะเลท าเป็นไส้วางบนขนมปังฝร่ังเศส โรยหนา้เนยแขง็ป่น

เป็นจ านวนมาก แลว้อบจนหนา้เนยเกรียมประดบัส้มและใบผกัชีลาวท าใหย้ ัว่น ้าลาย  รสชาติน่า

ท่ึงท่ีไดกิ้นปูเน้ือสดท่ามกลางป่าเขา   



 

พะแนงซ่ีโครงหมู 

               หากไม่บอกและไดก้ล่ินพะแนง เห็นภาพแลว้เขา้ใจวา่น่าจะเป็นซ่ีโครงหมูอบแบบฝร่ัง 

เน้ือซ่ีโครงนุ่มฉ ่า แต่งจานดูหรูแซมส้มแกะกลีบ ใบมะกรูด กบัพริกช้ีฟ้ายา่ง หยอดหนา้ดว้ยหวั

กะทิเขม้ขน้ จนนึกไม่ถึงว่าอาหารไทยสามารถแต่งจานไดส้วยงามเหมือนอาหารฝร่ังเศส เป็น

พะแนงหอมเคร่ืองเทศ รสกลางไม่เผด็จดัแต่ลุ่มลึกในรสชาติ 

 

  ‘The Vivace’เลาจ์และ ไวน์เซลล่า  



                ไวนเ์ซลล่า (Wine cellar) ท่ีมีไวนใ์หเ้ลือกจากองุ่นนานาพนัธ์ุ หลากหลายราคา  บาร์

เทนเดอร์ฝีมือดียนืหลงัเคานเ์ตอร์คอยเขยา่ผสมคอ็กเทล และมอ็คเทลไดร้สสดช่ืน จิบเคร่ืองด่ืม

คลอเสียงเพลงจากแกรนดเ์ปียโนเพราะพร้ิง ไดผ้อ่นคลายอยา่งอารยะในค ่าคืนอนัแสนสุข  

 

 

บาร์เต็มรูปแบบครบครันทัง้เหล้าผสมและไวน์ทีค่ดัสรรมาอย่างดี 

 

 

ห้องฟังเพลงพร้อมกล่อมบรรเลงด้วยแกรนด์เปียโน 

 



 

คอกเทลพรหมจรรย์ที่ไร้แอลกอฮอล 

 

ราสเบอร่ีและกหุลาบซาบซ่าน 

                 เป็นโรงแรม 5 ดาวกลางสนามกอลฟ์ ประกอบดว้ยส่ิงอ านวยความสะดวกต่างๆ อนั

หรูหราทนัสมยั มีบริการครบครันทั้งสปา โยคะอุปกรณ์หอ้งยมิชั้นเยีย่ม สระว่ายน ้าท่ามกลาง

ออ้มกอดสวนสวย บุฟเฟ่ตอ์าหารเชา้ชั้นเยีย่ม หรือ สั่งอาหารเชา้แบบฝร่ังเศสอนัเลิศหรู ใหเ้ลือก

หรือกินครบทุกแบบ ชวนใหน้ัง่ออ้ยอ่ิงซึมซบักบับรรยากาศธรรมชาติยามเชา้อยา่งมีรสนิยม  



  

จานอาหารเช้ามีให้เลอืกกว่า 10 เมนู 

       

 สนามกอล์ฟ นอร์ท ฮิลล์ เชียงใหม่ 
การเดินทาง 

 เลขท่ี 333 หมู่ 13 โครงการกลุพนัธ์วลิล ์9 ถนนเชียงใหม่ - หางดง ต.บา้นหวาน อ.หางดง จ.
เชียงใหม่ 50230 ประเทศไทย 

ใชเ้วลาเดินทางจากสนามบินนานาชาติเชียงใหม่ประมาณ 15 นาที 



 


