สามารถเรียนผ่ านคอมพิวเตอร์ , สมาร์ ทโฟน, หรือไอโฟนได้ !

Online
Course

วีซ่าทักษะเฉพาะทางชนิดที่ 1
“งานร้านอาหาร” โรงเรี ยนเตรี ยม
สอบวัดระดับทักษะ

สามารถเรียนผ่านเว็บไซต์ได้!

ภายในระยะเวลา 1 ปี สามารถเข้ าเรี ยนทุกคลาสได้ โดยไม่ จากัด
ถ้ าหากท่ านได้ สมัครเข้ าโรงเรี ยนเตรี ยมสอบวัดระดับ

รั บประกันการ แล้ ว ทางเราจะรับผิดชอบช่ วยดูแลตัง้ แต่ การเตรียม
สอบผ่ าน ตัวเพื่อให้ สอบผ่ านการสอบวัดระดับทักษะชนิดที่ 1
จนถึงการหางานและการใช้ ชีวิตที่ประเทศญี่ปุ่น
เราเป็ นโรงเรียนอันดับ 1 ในญี่ปุ่นทีเ่ ชี่ยวชาญเกีย่ วกับทักษะ
เฉพาะทางชนิดที่ 1 และการหางานทาในงานร้ านอาหาร
・ผู้เข้ าสอบจาเป็ นต้ องมีระดับการสอบวัดระดับ
ความสามารถทางภาษาญี่ปุ่นระดับ 4 ขึน้ ไป
・คลาสเรียนจะดาเนินการสอนอย่ างละเอียดโดยใช้
ภาษาญี่ปุ่นที่อยู่ในระดับ N4
・ทางเราจะช่ วยแนะนาสถานที่ทางานที่เป็ นร้ านอาหารที่
ชาวต่ างชาติสามารถทางานได้ อย่ างสะดวก
・อัตราการได้ งานทาของศิษย์ เก่ านัน้ อยู่ท่ ี 100% ทุกคนได้
งานทาโดยมีทักษะเฉพาะทางชนิดที่ 1 งานร้ านอาหาร
・นี่เป็ นทางลัดที่เร็วที่สุดสาหรับการมาทางานที่ญ่ ีปุ่น
・สาหรับคลาสเรียนนัน้ จะใช้ เวลา 1 เดือน แต่ ใน
ระยะเวลา 1 ปี จะสามารถเข้ าคลาสกี่ครัง้ ก็ได้ จนกว่ าจะ
สอบผ่ าน

“โรงเรียนเตรียมสอบทักษะเฉพาะทางชนิดที่ 1 กลุ่มงาน

ร้ านอาหาร” ของสมาคมนักวิเคราะห์ อาหารญี่ปุ่นนั้น
มุ่งมัน่ สู่ อตั ราการสอบผ่ าน 100% จากการเรียนใน
ห้ องเรียนจริง + การเรียนผ่ านแอปพลิเคชันสมาร์ ทโฟน

อัตราการได้ งาน

100%)

(เนือ้ หา)
・ถ้ าหากว่าสอบไม่ผ่าน ภายในระยะเวลา 1 ปี สามารถเข้ าร่วมคลาส
เรียนได้ โดยไม่จากัดจานวนครัง้
・เฉพาะคลาสที่เปิ ดสอนในประเทศ)
・หลังจากที่โอนเงินเรียบร้ อยแล้ วสามารถเข้ าคลาสเรียนได้ โดยไม่จา
กัดเป็ นเวลา 1 ปี
・ด้ วยคลาสเรียนวันละ 2 ชัว่ โมง/วัน 21วัน/เดือน (42 ชัว่ โมง) ทาให้
สามารถเข้ าใจเนื ้อหาการเรียนได้ อย่างดี
・ในกรณีที่พลาดการเรียนการสอน สามารถดูคลาสเรียนผ่านทาง
Youtube ได้
・ด้ วยหนังสือคาศัพท์ออริจินลั ของทางบริษัทเราจานวน 3 เล่ม (การ
ดูแลอนามัย การปรุงอาหารและเครื่องดื่ม การต้ อนรับลูกค้ า) ทาให้
สามารถจดจาและเข้ าใจภาษาญี่ปนยากๆได้
ุ่
อย่างถูกต้ อง
(ภาษาญี่ปนยากๆปรั
ุ่
บให้ เป็ น
➡ ภาษาญี่ปนที
ุ่ ่งา่ ยต่อการจา)
・ด้ วยหนังสือรวมโจทย์ของทาง
บริษัทเราจานวน 3 เล่ม (การดูแลอนามัย
การปรุงอาหารและเครื่องดื่ม

หากผู้เรี ยนมีทกั ษะภาษาญี่ปนใน
ุ่
ระดับ N4 จะสามารถสอบผ่า
นได้ โดยปกติ

การันตีช่วยแนะนาสถานทีท่ างาน
・สาหรับผู้ที่เรียนจบจากทางโรงเรียนของเราและสามารถสอบผ่านทักษะเฉพาะทางชนิดที่ผา่ น
(การสอบวัดระดับภาษาญี่ปนแล้
ุ่ ว)ทางเราจะการันตีการช่วยแนะนาสถานทีท่ างานที่มีความสัมพันธ์กบั บริษัทของทางเรา
・อัตราการได้ งานของนักเรียนเก่าอยูท่ ี่ 100% ทุกคนได้ งานทาโดยมีทกั ษะเฉพาะทางชนิดที่ 1 และทางานในวงการอาหาร ตังแต่
้ เดือนธันวาคม ปี
2019 เป็ นต้ นมา มีนกั เรียนที่ได้ งานทังหมด
้
81 คน
・ทางเราทางานร่วมกับหน่วยงานสนับสนุนการลงทะเบียนและหน่วยงานคนกลางที่ชว่ ยจัดหางาน จึงสามารถติดตามช่วยเหลือได้ แม้ แต่หลังจากได้
งานแล้ ว

อัตราการได้
（S งาน

100%

การเตรียมสอบหางาน

・ด้ วยคลาสเรี ยนวันละ 2 ชัว่ โมง/วัน ที่ในช่วง 15 นาทีแรกนันจะเป็
้
นมินิคลาสที่จะแนะนาแนวทางซึง่ มี
ประโยชน์ตอ่ การปฏิบตั ิจริ งเช่น “วิธีการเขียนเอกสารสมัครงาน” “วิธีการรับมือสอบสัมภาษณ์”
・เอกสารสมัครงานนันหากไม่
้
เขียนให้ ดีก็จะไม่ผา่ นตังแต่
้ สว่ นของการคัดเลือกเอกสาร
・ทางเราจะมีการใช้ เว็บมีตติ ้งหรื ออีเมล์เพื่อสอนการเขียนเอกสารสมัครงานว่าควรเขียนเอกสารอย่างไร
เพื่อให้ ผา่ นการสอบหางาน
・จะสอนเคล็ดลับเพื่อให้ ผา่ นการสอบสัมภาษณ์ทางเว็บ (สอบสัมภาษณ์)
คาถามที่มกั จะเจอในเวลาสัมภาษณ์งานนันมั
้ กจะเป็ นคาถามที่เหมือนๆกัน ถ้ าหากมีการเตรี ยมคาตอบที่สร้ างความพอใจให้ แก่
ผู้สมั ภาษณ์จากบริ ษัทญี่ปนเอาไว้
ุ่
จะช่วยให้ อตั ราการสอบผ่านนันเพิ
้ ่มขึ ้นเป็ นอย่างมาก
พวกเราจะสอนจากประสบการณ์การเตรี ยมสอบหางานที่ยาวนานและสอนโดยผ่านทางเว็บแบบ 1 ต่อ 1

สามารถได้ รับวุฒิระดับ 4 ที่มีชื่อเสียงในญีป่ ุ่ นได้ โดยระยะเวลาเร็วที่สุดภายใน 1 เดือน
หากสามารถทาผลสอบซ้ อมตอนจบได้ คะแนนตามที่กาหนดไว้ จะมีการมอบ“วุฒิสากล นักวิเคราะห์อาหารระดับ 4”
สามารถเข้ าร่วมสัมนาหรื อการเรี ยนกลุม่ ได้ ในฐานะสมาชิกชาวต่างชาติ
จากวุฒิที่เกี่ยวข้ องกับด้ านอาหารภายในประเทศญี่ปนทั
ุ่ งหมดนั
้
น้ วุฒินกั วิเคราะห์อาหารนันจั
้ ดเป็ นวุฒิอนั ดับ 1 ที่ “ได้ เปรี ยบในการ
หางานหรื อเปลีย่ นงาน”
・นักเรี ยนที่จบจากทางโรงเรี ยนสามารถที่จะระบุในเอกสารสมัครงานหรื อเปลีย่ นงานได้ วา่ มี “วุฒิสากล นักวิเคราะห์อาหารระดับ4”
・ด้ วยการมี “วุฒิเกี่ยวกับอาหารของญี่ปน”ที
ุ่ ่มีชื่อเสียงในญี่ปนนั
ุ่ นจะท
้ าให้ ได้ เปรี ยบในการหางานหรื อเปลีย่ นงาน นอกเหนือจาก
นักเรี ยนของโรงเรี ยน ชาวต่างชาติคนอื่นๆนันแทบไม่
้
มีคนที่มีวฒ
ุ ินีเ้ ลย
・กรุณาเขียนในเอกสารสมัครงานว่ามีวฒ
ุ ิ “ผ่านวุฒิสากล นักวิเคราะห์อาหารระดับ 4 ปี 2021 เดือน●”

กาหนดการ （หลักสูตรจะจบภายใน 1 เดือน）

วันจันทร์ ที่ 4 มกราคม – วันเสาร์ ที่ 30 มกราคม 2021
วันจันทร์ ที่ 1 กุมภาพันธ์ – วันเสาร์ ที่ 27 กุมภาพันธ์ 2021
สามารถเข้ าเรี ยนกี่ครัง้ ก็ได้ ดังนันสามารถเริ
้
่มเรี ยนเมื่อไรก็ได้
สถานที่ นักเรียนรับผิดชอบค่าเรียน : 70,000 เยน

