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สอบถาม

รายละเอยีดบรกิาร
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ทาโกะยากทิาํจากแป้งทอดในหลมุขนมครกวางตรงกลางดว้ยชิ�นปลาหมกึยกัษก์อ่นปิดดว้ยแป้งแลว้หมนุแป้งในหลมุใหเ้ป็นกอ้นกลม ๆ

 

 

 facebook/yummysushi

สอนอาหารญี�ปุ่ น ทาโกยาก ิหรอืที�บางทา่นเรยีกวา่ ขนมครกญี�ปุ่ น นั�น แปลเป็นภาษาไทยไดว้า่ ปลาหมกึอบ ปลาหมกึปิ�ง หรอืปลาหมกึทอด (สอนตวัตอ่ตวั)

:: Promotion ตอ้นรบัปี 2561 ::

เรยีนทาโกะยาก ิ1 คน ราคา 1,990 บาท แตถ่า้มา 2 คน จา่ยเพยีง 3,500 บาท

(เตรยีมอปุกรณแ์ละวตัถดุบิใหพ้รอ้มทกุอยา่ง รับรองวา่เรยีนจบแลว้สามารถคา้ขายได)้

สถานที�เรยีนม ีสาขากรงุเทพ ถนนรามคาํแหง ซอย 150 เปิดสอนทกุวนั | สาขาพทัยา กรณุานดัหมายลว่งหนา้
สนใจตดิตอ่คณุ : เชอรี� 081-347-7745 หรอื 093-323-7745 ID Line: 0813477745 

เลขบญัช ีไทยพาณชิย:์ 086 238 7842 | กสกิรไทย: 732 224 9914 คณุสาธติา พวงไม้
 

"โอนเงนิแลว้กรณุานําใบสลปิมาใหว้นัเรยีนดว้ยคะ่"

----------------------------------------------------

** หมายเหต ุ** เมื�อโอนเงนิมดัจําแลว้ไมส่ามารถคนืได ้แตส่ามารถเปลี�ยนวนัเรยีน หรอืเปลี�ยนวชิาเรยีนตามราคาได ้

----------------------------------------------------

Promotion! ชดุเปิดรา้น 14,000 บาท อปุกรณค์รบชดุพรอ้มวตัถดุบิหลกั ๆ ในการเปิดรา้น สามารถนําไปขายไดม้ากกวา่ 15,000 บาท รวมคา่สอนสตูรการทําแป้ง
และซอสรสเด็ด ปฏบิตัจิรงิทกุขั �นตอน เรยีนจบแลว้สามารถคา้ขายไดเ้ลย
 

1. เตาไฟฟ้าทาโกะยาก ิ22 หลมุ
2. เครื�องชั�งดจิติอล
3. ชามสแตนเลสใบใหญ ่2 ใบ
4. ตะแกรงรอ่นแป้ง
5. ตะกรอ้สแตนเลส
6. ชอ้นตวง
7. ถว้ยตวง
8. ขวดมายองเนสและซอส 2 ขวด
9. ขวดแป้ง 2 ขวด
10.นํ�ามนั 1 ขวดพรอ้มแปรงทานํ�ามนั
11. ผา้กนัเปื�อน 
12. สาหรา่ยโรยหนา้
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13. แป้งทาโกะยาก ิ20 kg
14. มายองเนส
15. ซอสโชยุ
16. ซอสทงคทัซึ
17. กลอ่งใส
18. กลอ่งใสส่าหรา่ย
19. ถาดและที�คบี
20. ตะเกยีบ
21. เกลอื นํ�าตาล และอื�น ๆ

การลงทนุและโอกาสทางการตลาด
การลงทนุสําหรับเปิดรา้นเริ�มตน้จะตกอยูป่ระมาณ 4,000-5,000 บาทเทา่น ้�น โดยผูเ้รยีนสามารถนําไปเปิดรา้นขายราคาไมแ่พงมากนักประมาณกลอ่งละ 39-49 บาท
ตน้ทนุเฉลี�ยกลอ่งละไมเ่กนิ 10 บาท กําไรจะตกอยูป่ระมาณกลอ่งละ 30-40 บาท ถา้ลองคํานวนงา่ย ๆ วา่วนันงึขายไดอ้ยา่งตํ�า 20 กลอ่ง (ลกูคา้แค ่20 คน) = 600-
800 บาท เดอืนนงึกําไรขั �นตํ�าจะตกอยูท่ี� 18,000-24,000 บาท แตถ่า้มทํีาเลที�เหมาะสมเป็นแหลง่การคา้มคีนอาศยัและเขา้ออกผา่นรา้นหนา้รา้นมากกม็โีอกาสขาย
ไดถ้งึวนัละ 50 กลอ่งเลยทเีดยีว (กําไรวนัละ 1,500-2,000 บาท เดอืนละ 45,000-60,000 บาท) นับวา่เป็นธรุกจิที�น่าสนใจเลยทเีดยีว

หวัขอ้ที�สอน
- ความรูท้ั�วไปและหลกัการพื�นฐานในการทําทาโกะยาก ิ
- การเลอืกวตัถดุบิและการเกบ็รักษาวตัถดุบิใหใ้ชไ้ดน้าน (และยงัคงคณุภาพ)
- สอนวธิทํีาการทําแป้งทาโกะยาก ิ(ตน้ตํารับจากญี�ปุ่ น กรอบนอกนุ่มใน)
- สอนทําซอสดว้ยตวัเอง เพื�อลดตน้ทนุและอรอ่ยกวา่
- สอนวธิกีารทําไสท้าโกะยาก ิและนําไปประยกุตเ์ป็นไสอ้ื�น ๆ เชน่ ปอูดั, ทนู่า,เบคอน
- สอนวธิกีารทําเครื�องโรยหนา้และซอสราดทาโกยาก ิ(topping)
- สาธติวธิกีารจัดวางองคป์ระกอบของจานใหส้วยงาม
- สอนการทําแป้งเทมปรุะ และสอนทําเทมปรุะกุง้ทอด+ผักรวม พรอ้มนํ�าจิ�มเทมปรุะ
- แหลง่อปุกรณแ์ละวตัถดุบิราคาถกูมคีณุภาพ

รับประกนัการเรยีนการสอน ผูเ้รยีนสามารถทําได ้100% ถา้เรยีนแลว้ไมเ่ขา้ใจโทรมาถามไดต้ลอด โดยไมม่เีงื�อนไขใด ๆ ทั �งสิ�น แน่นอนและสตูรที�นํามาสอนไม่
เหมอืนกบัสตูรที�ขายตามรถเข็นทั�ว ๆ ไปแตเ่ป็นสตูรตน้ตํารับดั �งเดมิจากญี�ปุ่ น การทําทาโกยากใิหเ้หมอืนตน้ตํารับนั�นทําไดย้ากหากไมไ่ดรั้บการสอนที�ถกูตอ้งและผู ้
สอนที�ชาํนาญพอเรามั�นใจในสตูรและเทคนคิในการสอน จงึเนน้ยํ�าอยูต่ลอดวา่ของเราไมเ่หมอืนสตูรที�ขายตามรถเข็นขา้งทางแน่นอน (เหมอืนตามภตัตาคารอาหาร
ญี�ปุ่ นตา่ง ๆ )

“ทาโกยาก”ิ หรอืที�บางทา่นเรยีกวา่ “ขนมครกญี�ปุ่ น” นั�น แปลเป็นภาษาไทยไดว้า่ ปลาหมกึอบ ปลาหมกึปิ�ง หรอืปลาหมกึทอด (ทาโกะคอืปลาหมกึ สว่นยากคิอื
ทอด ปิ�ง หรอือบ) ซึ�งความจรงิแลว้ มนักไ็มใ่ชเ่สยีทเีดยีว เพราะมนัเรยีกยากอยูเ่หมอืนกนันะ ใครบอกไดบ้า้งละ่ วา่กริยิาอาการเวลาขนมครกมนัสกุอยูบ่นเตาเขา
เรยีกวา่อะไร ปิ�งกไ็มใ่ช ่ยา่งกไ็มใ่ช ่แตค่นญี�ปุ่ นเขาเรยีกวา่ทอด/ปิ�ง/อบ กต็ามเขาไปแลว้กนั เอา้! เขา้เรื�องตอ่ ทาโกยากคิอืขนมรปูรา่งกลม ๆ มขีนาดประมาณ 3-5
เซนตเิมตร ถอืเป็นของวา่งชนดิหนึ�งของคนญี�ปุ่ นคะ่ เห็นรปูรา่งหนา้ตากลม ๆ อยา่งนั�น แตม่นักไ็มไ่ดม้แีคแ่ป้งกบัปลาหมกึเป็นสว่นประกอบหลกั ๆ หรอกนะจะบอก
ให ้ยงัมขีงิแดง นอกจากนั�นยงัตอ้งมกีารราดหนา้ทาโกยากดิว้ยซอสสดํีา ๆ ซึ�งเป็นซอสชนดิเดยีวกบัอาหารวา่งอกีจานหนึ�งคอืโอโคโนมยิาก ิบางคนขอบบีซอสมา
ยองเนสใสอ่กีเล็กนอ้ย แถมมปีลาฝอย หรอืที�เรยีกเป็นภาษาญี�ปุ่ นวา่ คทัซโึอโบช ิโรยหนา้เขา้ใหอ้กีเพื�อเพิ�มความอรอ่ย โอย…อยากหมํ�า… 

ขนมทาโกยากนัิ�นแพรห่ลายอยูใ่นแถบคนัไซเรื�อย ๆ จนกระทั�งในปี ค.ศ.1990เป็นตน้มากม็กีารเปิดรา้นทาโกยากใินแถบคนัโต และทั�วประเทศญี�ปุ่ นขึ�นคะ่ รา้นทาโก
ยากแิหง่แรก ๆ กม็ทีี�ชบิยุะ และหลงัจากนั�นกม็รีา้นจากแถบคนัไซเขา้มาเปิดสาขาในโตเกยีวกนัมากขึ�น และไดรั้บความนยิมมาก ๆ เพราะวา่คนโตเกยีวกอ็ยากทาน
ทาโกยากทิี�มรีสชาตแิบบตน้ตําหรับไงคะ สว่นทาโกยากขิองคนโตเกยีวเขากม็กีารดดัแปลงสตูรกนับา้งเล็กนอ้ย สว่นใหญจ่ะเป็นการเพิ�มสว่นผสม อยา่งเชน่ ผัก
กะหลํ�าปลเีขา้ไปนั�นเอง บางรา้นหนักขอ้ถงึขั �นใสนํ่�าซปุเขา้ไปเป็นหนึ�งในสว่นผสมของแป้งดว้ย บางรา้นนยิมฝรั�งจัด มกีารโรยชสีดว้ยละ่ เรยีกไดว้า่ ทาโกยากใิน
โตเกยีวนี�มหีลากหลายแบบใหเ้ลอืกทานกนัเลยทเีดยีว

เอา้ มาถงึเรื�องราคากนับา้ง อมื…ทาโกยาก ิบา้นเราเทา่ไหรน่ะ? รูส้กึวา่ ทาโกยากหินึ�งจานม ี6 ลกู ของรา้นอาหารญี�ปุ่ นชอืเ่หมอืนภเูขาไฟ (รา้น “ฟจู”ิ นั�นเอง) รา้น
นั�นจะราคาอยูท่ี� 80 บาท ซึ�งเมื�อเทยีบกบัประเทศญี�ปุ่ นกถ็อืวา่แพงทเีดยีวละ่ ถา้เป็นรา้นที�มทีี�นั�ง ดดูหีน่อย ราคาทาโกยาก ิ5-8 ลกู มรีาคาอยูท่ี�ประมาณ 200-400
เยน หรอืประมาณ 60-120 บาท (เมื�อนําเงนิเยนมาเทยีบกบัเงนิบาทจะไดอ้ตัราการแลกเปลี�ยนคอื 30 บาท : 100 เยน) ถา้เป็นรา้นขา้งถนนจะม ี7 ลกู แค ่100 เยนหรอื
ประมาณ 30 บาทเทา่นั�น (โดยเฉพาะเมอืงแถบคนัไซจะถกูกวา่)
ใครไมม่เีวลาออกไปหาซื�อ เขากม็ทีาโกยากแิชแ่ข็งขายกนัดว้ยนะเอา้! นอกจากนั�นยงัมรีา้นทาโกยากทิี�ใหล้กูคา้ทําทาโกยากกินิเอง แต…่เนื�องจากยงัไมม่รีา้น
แบบนี�ในประเทศไทยของเรา เรากเ็ลยจะมาสอนวธิกีารทําทาโกยากใิหย้งัไงละ่ (แลว้กม็าบกุเบกิธรุกจิใหมก่นัเลย)

 

20 มกราคม 2020

สอนทาํทาโกะยาก ิ(Takoyaki) อาหารญี�ปุ่ น อาหารญี�ปุ่ นครบวงจร Cherry Japanese Food

สอบถาม

สง่คําสอบถามถงึ: Cherry Japanese Food
คําสอบถามของคณุคอื (*): 
ชื�อผูส้ง่คําสอบถาม (*): 
อเีมลท์ี�ใชรั้บการตอบกลบั (*): 
หมายเลขโทรศพัทข์องคณุ: 
ไลนไ์อดขีองคณุ: 
เขยีนสิ�งที�คณุตอ้งการสอบถามดา้นลา่ง (*):

สอบถาม สอนทําทาโกะยาก ิ(Ta

ปรับปรงุลา่สดุ:
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รหสัที�อยูใ่นภาพคอื?: *

สง่ขอ้ความ

บรกิารที�เกี�ยวขอ้ง

© 2020 สรา้งเว็บไซตค์ณุภาพโดย QuinL.Co.th, All Rights Reserved.
เขา้สูร่ะบบ
เขา้สูร่ะบบดว้ย QuinL ID สามารถใชไ้ดท้กุเว็บของ QuinL.COM
รหสัผูใ้ช ้
รหสัผา่น 

 
ยงัไมม่บีญัช?ี สมคัรสมาชกิฟรี
ลมืรหสัผา่น
อเีมล ์

 
ยงัไมม่บีญัช?ี สมคัรสมาชกิฟรี
สมคัรสมาชกิ
สมคัรสมาชกิ QuinL ID บนเว็บสมาชกิของควนิแอลเพยีงครั �งเดยีวสามารถใชไ้ดท้กุเว็บของ QuinL.COM
ชื�อ 
อเีมล ์
รหสัผา่น 
ยนืยนัรหสัผา่น 

 
มบีญัชอียูแ่ลว้? เขา้สูร่ะบบ

สมคัรสมาชกิ
ลมืรหสัผา่น?
เขา้สูร่ะบบ

สอนทาํซูช ิ(sushi)

เรยีนซชู ิ1 คน 899 บาท เรยีน 2 คน เพยีง 1,600 บาท (เตรยีมอปุกรณแ์ละวตัถดุบิใหพ้รอ้มทกุอยา่ง รับรองวา่เรยีนจบแลว้สามารถคา้ขายได)้

สอบถาม

สอนทาํกุง้เท็มปรุะ

สอนตวัตอ่ตวั คนเดยีวกเ็รยีนได ้ราคาพเิศษ 1,200 บาท จากราคาปกต ิ1,990 บาท โดยทางเราเตรยีมอปุกรณแ์ละ
วตัถดุบิใหพ้รอ้มทกุอยา่ง

สอบถาม

สอนทาํมนัฝร ั�งเกลยีวทอดกรอบ

สอนทํามนัฝรั�งเกลยีวทอดกรอบ สอนทกุขั �นตอน แบบตวัตอ่ตวั
ลงมอืปฏบิตัดิว้ยตวัเอง ราคา 1,290 บาท หรอืขายสตูรราคา
499 บาท

สอบถาม

สอนทาํพซิ
โคโนมยิาก

สอนทําพซิ
1,200 บาท 
บาท เตรยีม
ใหท้กุอยา่ง
แลว้สามารถ

สอบถาม

สอนทาํขนมปลาไทยาก ิ(Taiyaki)

สอนทําขนมปลา ไทยาก ิ2,900 บาท สอนตวัตอ่ตวั (คนเดยีวกเ็รยีนได)้ จากราคาปกต ิ9,900 บาท เตรยีมอปุกรณแ์ละวตัถดุบิใหพ้รอ้มทกุอยา่ง

สอบถาม

บรษิทัรบัสอนทาํอาหารญี�ปุ่ น

เราเป็นบรษัิทที� แบบสอนตวัตอ่ตวั หลากหลายเมนู เชน่กุง้เทมปรุะ ซชู ิขา้วหนา้ตา่งๆ โดรายาก ิและเรายงัมวีตัถดุบิ
ที�มคีณุภาพ

สอบถาม

สอนทาํขนมโอปนัยากิ

สอนตวัตอ่ตวั ราคาพเิศษ 2,900 บาท จากราคาปกต ิ4,900
บาท เตรยีมอปุกรณแ์ละวตัถดุบิใหท้กุอยา่ง รับรองเรยีนจบแลว้
สามารถเปิดรา้นได ้

สอบถาม

รบัสอนทาํ
เมนู

แบบสอนตวั
เรยีนได)้ เต
วตัถดุบิใหพ้
รับรองวา่เรี
คา้ขายได ้

สอบถาม
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