Professional
Class
สอนทําไอศกรีมโดยเชฟผู้เชี�ยวชาญ
ชื�อ : พรหล้ า ขาวเธียร (อาจารย์ พรหล้ า )

ชื�อ : มิเกลล่ า โอลิเวต์ ติ (เชฟมิเกลล่ า)

การศึกษา : ปริ ญญาโท สาขา Dairy
Science จากประเทศสหรัฐอเมริ กา

การศึกษา : Gelato University Montebianco
Academic Advance Class Certificated,Italy

ความเชี�ยวชาญ : อาจารย์พิเศษ, ที�ปรึ กษา,
ผูเ้ ชี�ยวชาญทางด้านไอศกรี ม

ความเชี�ยวชาญ : อาจารย์พิเศษ, ที�ปรึ กษา,
ผูเ้ ชี�ยวชาญทางด้านเจลาโต้

ผลงาน : ผูก้ ่อตั�งสถาบัน Miss Ice-cream

ผลงาน : เจ้าของร้าน Gelateria รุ่ นที� 3
ในเมือง Brescia , Italy

ชื�อ : บุญชัย อภิวฒ
ั นศร (เชฟนัท)
การศึกษา : Grand Diploma (patisserie
& cuisine) สถาบัน Le Cordon Bleu
Dusit Culinary School กรุ งเทพฯ

ชื�อ : ธนิณ์สิตา อัศวปิ ยานนท์ (เชฟพลอย)
การศึกษา : Diploma (patisserie),
Le Cordon Bleu Dusit Culinary School,
กรุ งเทพฯ
ความเชี�ยวชาญ : Pastry chef, ทีมผูช้ ่วย,
ที�ปรึ กษา และผูเ้ ชี�ยวชาญ ด้าน Pastry และ
Frozen desserts

ความเชี�ยวชาญ : Pastry Chef ที�ปรึ กษา
และผูเ้ ชี�ยวชาญด้าน Pastry และ Frozen
desserts
ผลงาน : เหรี ยญทอง การแข่งขัน IKA
Culinary Olympic 2012 ประเทศเยอรมัน

i-Cream
Cream
solutions

ผลงาน : เหรี ยญทอง การแข่งขัน IKA
Culinary Olympic 2012 ณ ประเทศเยอรมัน

ชื�อ : วรทร อัมพรพันธุ์ (เชฟกุ๊ก)
การศึกษา : ปริ ญญาโท MBA เเละ
Montebianco Academic Class
Certificated, Italy
ความเชี�ยวชาญ : อาจารย์พิเศษ,ผูเ้ ชี�ยวชาญ
ทางด้านไอศกรี ม
ผลงาน : ที�ปรึ กษธุรกิจด้านไอศกรี ม
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i-Cream Solutions Co.,Ltd
Thanapoom Tower – 12th floor
1550 New Petchburi Rd.
Makkasan Ratthawi
Bangkok 10400 Thailand

การท่องเทีย
� ว โรงเรียนเซนต์
เเห่งประเทศไทย
ดอมินค
ิ

บริษทั ไอ ครีม โซลูชั�น จํากัด เลขที� 1550 อาคารธนภูมิ ชั�น12
โซนบี1 ถ.เพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสั น เขตราชเทวี
กรุงเทพฯ 10400
ออฟฟิ ศ : +66 (0)2 252 9290
เเฟกซ์ : +66 (0)2 252 9291
อีเมล์ : info@i-CreamSolutions.com
เว็บไซต์ : www.i-CreamSolutions.com

i-Cream Solutions Co.,Ltd Thanapoom Tower – 12th floor
1550 New Petchburi Rd. Makkasan Ratthawi Bangkok
10400 Thailand
Office : +66 (0)2 252 9290
Fax : +66 (0)2 252 9291
Email : info@i-CreamSolutions.com
Web : www.i-CreamSolutions.com

Professional Class
i-CREAM SOLUTIONS

เป็ นบริ ษทั ที�มีความเชี�ยวชาญด้านไอศกรี มและเจลาโต้ เป็ นบริ ษทั ชั�นนําด้าน
ธุรกิจไอศกรี มในเมืองไทย อีกทั�งบริ ษทั ยังจัดจําหน่าย เครื� องทําไอศกรี ม อุปกรณ์และวัตถุดิบในการทํา
ไอศกรี มที�มีคุณภาพมากมาย นําเข้าจากประเทศอิตาลี เหมาะสําหรับธุรกิจเจลาโต้และไอศกรี มทุกขนาด

บริ ษทั ไอ ครี ม โซลูชนั� จํากัด เลขที� 1550 อาคารธนภูมิ ชั�น 12 โซนบี 1 ถนนเพชรบุรีตดั ใหม่ แขวงมักกะสัน เขตราชเทวี กรุ งเทพมหานคร 10400
ออฟฟิ ศ : +66 (0)2 252 9290 เเฟกซ์ : +66 (0)2 252 9291 อีเมล์ info@i-CreamSolutions.com เว็บไซต์ www.i-CreamSolutions.com

C1

Ice Cream Homemade Class
หลักสูตรไอศกรีมโฮมเมด

C5

หลักสูตรการอบรมที�ได้รับความนิยมมากที�สุดในประเทศไทย หลักสูตรนี�
เหมาะสําหรับบุคคลทัว� ไป ผูเ้ ริ� มต้นทําธุรกิจ หรื อใครก็ตามที�หลงใหลในการ
ทานไอศกรี มในหลักสูตรนี�ผเู ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้ ประเภทของไอศกรี ม, ส่ วน
ผสมของวัตถุดิบ, ขั�นตอนการทําไอศกรี มโฮมเมด

หลักสูตรไอศกรี มเค้กนี�เหมาะสําหรับผูเ้ ชื�ยวชาญในการทําไอศกรี มหรื อ
เจลาโต้ รวมถึงผูท้ ี�ตอ้ งการสร้างสรรค์ผลงานรู ปแบบใหม่ในผลิตภัณฑ์
ของหวานแช่แข็งในรู ปแบบต่างๆ หลักสูตรนี�ผเู ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้เทคนิค
ขั�นสูงในการสร้างสรรค์ ตกแต่ง การทําไอศกรี มเค้กในรู ปแบบต่างๆ

ผู้สอน อาจารย์ พรหล้ า

ผู้สอน เชฟนัท/ เชฟพลอย

C6

ถ้าผูเ้ รี ยนชื�นชอบกับหลักสูตรไอศกรี มเค้ก--ท่านต้องไม่พลาดกับหลักสูตรนี�
เช่นกัน เป็ นหลักสูตรที�สอนเทคนิคขั�นสูงในการประยุกต์และสร้างสรรค์
ขนมหวานเเช่แข็งแบบอื�นๆนอกจากไอศกรี มเค้ก ผูเ้ รี ยนจะสนุกกับการทํา
ไอศกรี มสติ�ก เพื�อให้ได้ไอศกรี มสติ�กในรู ปแบบต่างๆอย่างมีสไตล์

ผู้สอน เชฟ มิเกลล่ า / เชฟกุ๊ก

ผู้สอน เชฟนัท/ เชฟพลอย / เชฟกุ๊ก / อาจารย์ พรหล้ า

.........

.........

หลักสู ตร 1 วัน 9.00-16.00 จํากัด 10 ท่ าน ราคา 6,000 บาท / ท่ าน

.........

.........

Business Class
หลักสูตรการอบรมธุรกิจ การตอยอดธุรกิจ ดวยธุรกิจไอศกรีม

C7

Semifreddo Class
หลักสูตรเซมิเฟรดโด (Italian Frozen Dessert)

C8 : A หลักสูตรการอบรมธุรกิจ เอ: "การต่อยอดธุรกิจ ด้วยธุรกิจไอศกรี ม
หลักสูตรนี� เหมาะสําหรับ เจ้าของกิจการ ร้านอาหาร, โรงแรม, รี สอร์ท
C8 : B หลักสูตรการอบรมธุรกิจ บี : "ธุรกิจไอศกรี มมือใหม่ เหมาะสําหรับ
บุคคลทัว� ไปที�ตอ้ งการเป็ นเจ้าของกิจการร้านไอศกรี ม และมีผลตอบแทนที�ดี

ผูเ้ รี ยนจะเรี ยนรู ้ถึงความเป็ นมาของเซมิเฟรดโด้, การผสมส่ วนผสมของ
วัตถุดิบ, การเลือกใช้เครื� องมือ อุปกรณ์ที�เกี�ยวข้อง, กระบวนการและเทคนิค
ขั�นสูงในการทําและตกแต่งเซมิเฟรดโด้ในรู ปแบบต่างๆหลากหลายรู ปเเบบ
ท่านต้องไม่ควรพลาดหลักสูตรการอบรมนี�

ผู้สอน เชฟ กุ๊ก

ผู้สอน เชฟ มิเกลล่ า / เชฟกุ๊ก

Private Class
หลักสูตรการฝกอบรมสวนตัว

C8

จํากัด 6 ท่ าน ราคา 10,000 บาท / ท่ าน

.........

.........

หลักสู ตร 1 วัน 9.00-16.00

.........

จํากัด 6 ท่ าน ราคา 8,000 บาท / ท่ าน

.........

หลักสู ตร 1 วัน 9.00-16.00
C4

Ice Cream Stick Class
หลักสูตรไอศกรีมสติ๊ก

แนะนําหลักสูตรเจลาโต้พ�ืนฐานที�จะเรี ยนรู ้ท� งั ด้านทฤษฎี และการปฏิบตั ิจริ ง
ในการทําเจลาโต้ หลักสูตรนี�ผเู ้ รี ยนจะได้เรี ยนรู ้ หลักการในการทําเจลาโต้
ส่ วนผสมของวัตถุดิบ, รู ้จกั การใช้อุปกรณ์ และเครื� องมือ รวมถึงประวัติความ
เป็ นมาของเจลาโต้กบั วัฒนธรรมของชาวอิตาเลี�ยน

หลักสู ตร 1 วัน 9.00-16.00 จํากัด 10 ท่ าน ราคา 4,000 บาท / ท่ าน
C3

.........

Gelato Class
หลักสูตรเจลาโตพื้นฐาน

.........

หลักสู ตร 1 วัน 9.00-16.00 จํากัด 10 ท่ าน ราคา 6,000 บาท / ท่ าน

.........

.........

หลักสู ตร 2 วัน 9.00-16.00 จํากัด 20 ท่ าน ราคา 4,000 บาท / ท่ าน
C2

Ice Cream Cake Class
หลักสูตรไอศกรีมเคก

Consulting with Master Chef
ใหคําปรึกษาธุรกิจดานไอศกรีมโดยเชฟผูเชี่ยงชาญ

หลักสูตรการฝึ กอบรมนี�จุดประสงค์เพื�อให้คาํ ปรึ กษาอย่างกันเอง และแก้ไข
ปั ญหาต่างๆเป็ นพิเศษแก่ผเู ้ รี ยนหรื อผูป้ ระกอบการท่านใดก็ตามที�มีปัญหา
หรื ออุปสรรคในการดําเนินธุรกิจด้านไอศกรี มทั�งในด้านการผลิตคุณภาพ
ของไอศกรี ม วัตถุดิบ การคิดค้นรสชาติใหม่ๆ การบริ หารจัดการ

สอนเเละให้คาํ เเนะนําปรึ กษาโดยเจลาโต้มาสเตอร์ตวั จริ งจากอิตาลี�ถึงที�ร้าน
ของคุณบริ การให้คาํ ปรึ กษาเเละเเก้ปัญหาต่างๆที�เกิดในระหว่างการผลิต
การขาย เสนอไอเดียการทํารสชาติเเละเมนูใหม่ๆ ใช้เครื� องมือที�คุณทําขาย
จริ งถึงร้านของคุณ

ผู้สอน เชฟ มิเกลล่ า / เชฟกุ๊ก /อาจาย์ พรหล้ า

ผู้สอน เชฟ มิเกลล่ า / เชฟกุ๊ก /อาจาย์ พรหล้ า / เชฟนัท

จํากัด 4 ท่ าน

ราคา 20,000 บาท

.........

หลักสู ตร 2 วัน 9.00-16.00

.........

.........

จํากัด 4 ท่ าน ราคา 25,000 บาท

.........

หลักสู ตร 1 วัน 9.00-16.00

