
ITMA Tea Mastery Certification Course™ Thailand
• Starts November 17, 2014

หลกัสตูรรบัรองความชาํนาญเกีย่วกบัชา กบั ITMA ประเทศไทย 
• เริ่มวนัที ่17 พฤศจกิายน 2557

Thailand Tea School - Seating is Limited                                           
โรงเรียนชาแหง่ประเทศไทย - ทีน่ ั่ งมจีาํนวนจาํกดั 

Recognized throughout the world, the International Tea Masters 
Association is the Gold Standard in tea education for the ITMA Tea 
Mastery Certification Course™ for becoming an ITMA Certified Tea 
Master™, the most prestigious title in the tea industry.  
ไดร้บัการยอมรบัจากท ั่ วโลก สมาคมความชาํนาญเกีย่วกบัชาระดบันานาชาต ิซึ่งม ีมาตรฐานทองคาํ 
ในดา้นการศกึษาเกีย่วกบัชาสาํหรบั ความชาํนาญเกีย่วกบัชา ITMA™ สาํหรบัการเป็น ผูช้าํนาญ
การดา้นชาทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก ITMA ™, ทีม่ชืีอ่เสยีงมากทีส่ดุในอตุสาหกรรมชา

Magnificent, picturesque Northern Thailand is an ideal location for the training. 
Set in the beautiful region of Northern Thailand, deep in the mountains is a 
village of Chinese individuals from Yunnan Province who fled the Communist 
Revolution. Several years later, the Taiwanese brought tea to the community and 
taught them how to grow and process Oolong, which has become their specialty. 
ภาคเหนือของประเทศไทยทีส่วยงามเป็นสถานทีท่ีเ่หมาะสาํหรบัการฝึกอบรม ต ั้งอยูใ่นพ้ืนทีท่ีง่ดงาม
ของภาคเหนือของประเทศไทยทีล่กึเขา้ไปในภเูขา,เป็นหมูบ่า้นของคนจีนทีม่าจากมณฑลยนูนานที ่
หนีการปฏวิตัคิอมมวินิสต์ หลายปีตอ่มาชาวไตห้วนันําชาไปยงัชุมชนและสอนพวกเขาปลูกชาและ 
กระบวนการทาํชาอูห่ลง ซงึไดก้ลายเป็นความพเิศษของพวกเขา 

The training will be held at the band new Thailand Tea School located on a 
beautiful tea plantation. Registrants will discover the delicious local teas as they 
dive into the area’s tea culture, history, and tour several tea plantations, tea 
producers, and tea factories to see how the green, oolong, and black teas are 
produced there. They will also visit a tea university that is located near the school. 
การรฝึกอบรมจะจดัขนึที ่ใหม ่โรงเรียนชาแหง่ประเทศไทย มทีีต่ ัง้อยูบ่นไรช่าทีส่วยงาม ผูล้ง
ทะเบยีนจะไดค้น้พบชาทอ้งถิ่นอรอ่ยๆ ทพีวกเขาจะดืม่ด่าํไปกบัพ้ืนทีท่ีม่วีฒันธรรมชา,ประวตัศิาสตร์
และทอ่งเทีย่วไปตามสวนชาหลากหลายชนิด, การผลติชาและโรงงานชาเพือ่ดวูา่ ชาเขยีว, ชาอูห่ลง
และชาดาํมกีารผลติอยา่งไร พวกเขายงัจะไดเ้ยีย่มชมมหาวทิยาลยัชาทีต่ ั้งอยูใ่กลก้บัโรงเรียน

The 4-Day Certified Tea Mastery Course™ will be held on-site at the Thailand 
Tea School from November 17 – 21, 2014, from 9am to 5pm each day. The school 
can accommodate up to 10 registrants. Seating is limited. After that in order to 
obtain certification there will be the additional 13 week segment of the 14 week course. 
หลกัสตูรรบัรองความชาํนาญเกีย่วกบัชา ITMA 4 วนั™ จะจดัดขนึในสถานทีข่อง 
โรงเรียนชาแหง่ประเทศไทย  จาก 17-21 พฤศจกิายน, 2557 , 09:00-05:00 ใน
แตล่ะวนั โรงเรียนสามารถรองรบัผูล้งทะเบยีนไดถ้งึ 10 คน โดยทีน่ ั่ งมจีาํนวน



โรงเรียนชาแหง่ประเทศไทย  จาก 17-21 พฤศจกิายน, 2557 , 09:00-05:00 ใน
แตล่ะวนั โรงเรียนสามารถรองรบัผูล้งทะเบยีนไดถ้งึ 10 คน โดยทีน่ ั่ งมจีาํนวน
จาํกดั หลงัจากนั้น ในการทีจ่ะไดร้บัการรบัรอง จะม ี13 สปัดาห์ทีเ่พิ่มเตมิจาก
หลกัสตูร 14 สปัดาห์

The curriculum for the 14-Week ITMA Tea Mastery Certification Course™ 
has been designed to include what has been experienced as the most essential 
components that will support participants in launching their career as a Tea 
Sommelier, Tea Master or Tea Blending Designer, and/or integrating tea 
mastery skills into their existing career. Combined with taste-testing several teas 
in each class session, students are exposed to approximately 70 different teas. 
These teas are tasted in special sensory-evaluation porcelain cups. Each tasting is 
led by a tea expert on the association’s faculty.                  หลกัสตูรรบัรองความชาํนาญ
เกีย่วกบัชา ITMA 4 วนั™ ไดร้บัการออกแบบใหร้วมถงึการไดร้บัประสบการณ์ซึ่งเป็นองค์
ประกอบทีส่าํคญัทีส่ดุทีจ่ะสนบัสนุนการเปิดตวัอาชีพของพวกเขาซงึก็คอื Tea Sommelier, ผู้
ชาํนาญการดา้นชาหรือนกัออกแบบการผสมชา และ / หรือ บรูณาการทกัษะการเรียนรูเ้กีย่วกบัชา
เขา้กบัอาชีพเดมิของพวกเขา บวกกบัการทดสอบรสชาตใินชาหลายชนิดในเซสช ั่นนี้ นกัเรียนจะได้
สมัผสักบัชาประมาณ 70 ชนิดทีแ่ตกตา่งกนั ชาเหลา่นี้จะถกูชมิในการประเมนิทางประสาทสมัผสั
โดยใชถ้ว้ย porcelain พเิศษ การชมิแตล่ะคร ั้งจะไดร้บัคาํแนะนําจากผูเ้ชีย่วชาญดา้นชาของสมา
คมฯ

Upon successful completion of the course, a two-part test is given to students. 
The first part is a written true/false, multiple choice, and essay type test followed 
by a blind-tasting and evaluation of a “Mystery Tea” Graduating students receive 
a Certificate of Completion and the prestigious ITMA Certified Tea 
Master™ designation, including an engraved solid brass lapel pin. เมือ่เสร็จสิ้น
หลกัสตูรนกัเรียนจะไดร้บัการทดสอบรวมสองสว่น สว่นแรกคอืขอ้สอบ true/false, ปรนยัและ
ประเภทเรียงความ การทดสอบจะตามดว้ยการประเมนิผล Blind test และ "ชาลกึลบั" นกัเรียนทีจ่บ
การศกึษาจะไดร้บัประกาศนียบตัรอนัทรงเกยีรตแิละไดร้บัการแตง่ต ั้งเป็น ผูช้าํนาญการดา้นชาทีไ่ด้
รบัการรบัรองจาก ITMA ™ รวมท ั้งปกสลกัปกัทองเหลือง

Course curriculum includes, but is not limited to: 
หลกัสตูรจะรวมถงึ แตไ่มจ่าํกดัเพียง:

(You will taste-test three selected teas in each of the categories below, as well as 
learn the history and background of each tea, preparation instructions, and a 
recommended tasting protocol.)  (คณุจะไดร้บัการทดสอบชมิชาทีเ่ลือกมาแลว้สามชนิดใน
แตล่ะประเภทดา้นลา่ง รวมท ั้งเรียนรูป้ระวตัแิละพ้ืนหลงัของชาแตล่ะชนิด, คาํแนะนําในการเตรียม
ความพรอ้มและโปรโตคอลการชมิทีไ่ดร้บัการแนะนํา)



• Introduction to the World of Tea

• แนะนําใหรู้จ้กักบัโลกของชา

• Growing regions, ideal climates, harvesting, production

• ภมูภิาคทีช่าสามารถเตบิโตได,้ ภมูอิากาศทีเ่หมาะสาํหรบัการเก็บเกีย่วผลผลติ

• Preparation of Teapots and Utensils

• การจดัทาํกาน้าํ ชาและเบเกอรี่

• Steps for Serving Tea

• ข ั้นตอนการใหบ้รกิารชา

• Japanese Tea Ceremony

• Chinese Tea Ceremony
--   พธิชีงชาญีปุ่่ น

      --   พธิชีงชาจีน 

• Taste-Testing Protocol

• โปรโตคอลทดสอบการชมิ

• Preparing Tea Samples

• การจดัเตรียมตวัอยา่งชา

• Japanese Green Teas

• ชาเขยีวญีปุ่่ น

• Chinese Green Teas

• ชาเขยีวจีน

• Green Teas From Other Countries

• ชาเขยีวจากประเทศอืน่ ๆ



• Oolong Teas

• ชาอูห่ลง

• English Black Teas

• ชาํดาํองักฤษ

• Chinese Black Teas

• ชาดาํจีน

• Black Teas From Other Countries
 

• ชาดาํจากประเทศอืน่ ๆ

• Pu-erh Teas

• ชา Pu-Erh

• White Teas

• ชาขาว

• South African Teas

• ชาแอฟรกิาใต้



• Flavored Teas

• ชาทีเ่พิ่มรส

• Herbal Teas/Tisanes

• ชาสมนุไพร / Tisanes

• Taste-Testing

• การทดสอบชมิ

• Serving Protocol/Formalities

• โปรโตคอลในการใหบ้รกิาร / ความเป็นพธิกีาร

• Tea Evaluation 
•การประเมนิผลชา

• Multiple Steepings

• First Sample

• ตวัอยา่งแรก

• Second Sample

• ตวัอยา่งทีส่อง

• Third Sample

• ตวัอยา่งทีส่าม



• Conclusions Defining Each Experience

• การสรุปผลทีนิ่ยามแตล่ะประสบการณ์

• Pairing Cuisine with Tea

• จบัคูอ่าหารกบัชา

• Caffeine Consumption

• การบรโิภคคาเฟอนี

• Health Benefits of Tea

• ประโยชน์ของชาตอ่สขุภาพ

• Guest Service

• บรกิารบคุคลท ั่ วไป

• Listening from Service

• ฟงัเสยีงการบรกิาร

• Asking Key Questions

• ถามคาํถามสาํคญั

• Educating the Guest

• ใหค้วามรูบ้คุคล

Participants are provided a copy of the ITMA Comprehensive Tea Mastery 
Training Manual™ on the first day of the in-person class, and a copy of the 
ITMA Tea Mastery Tasting Course Training Manual™ will be handed out 
on the last day of the in-person class in preparation of the start of the 13-week 
class.
ผูเ้ขา้รว่มจะไดร้บัสาํเนาของ คูม่อืการฝึกอบรมความชาํนาญดา้นชาทีค่รอบคลุม ITMA™ ในวนั
แรกของช ั้นเรียนและสาํเนาของ คูม่อืการฝึกอบรมความชาํนาญดา้นการชมิชาทีค่รอบคลุม 
ITMA™ จะยืน่ออกมาในวนัสดุทา้ยของช ั้นเรียนกอ่นการเตรียมการเริ่มตน้ของการเรียน 13 
สปัดาห์



The training will be led by ITMA Certified Tea Master™ Jay Hunter, 
Executive Director of the Tea Masters Association of China & Taiwan. He 
promises to make this an especially memorable experience for everyone. 
Accommodations are available at the Wang Put Tan Boutique Hotel.
การฝึกอบรมจะนําโดย ผูช้าํนาญการดา้นชาทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก ITMA ™ เจฮนัเตอร์ ผูอ้าํนวย
การบรหิารของสมาคมชาประเทศจีนและไตห้วนั เขาสญัญาวา่จะทาํเรือ่งนี้ใหม้ปีระสบการณ์ทีน่่า
จดจาํโดยเฉพาะอยา่งยิ่งสาํหรบัทกุคนทีพ่กัอยูท่ี ่โรงแรมวงัพุดตาลบตูคิ 

Every evening registrants’ taste buds will be tantalized with a menu of exotic tea-
cooked delicacies:
ทกุๆ เย็นของวนั  'รสชาตจิะเลศิแบบจะมแีตช่าปรุงสกุทีแ่ปลกใหม:่

• Oolong Fried Shrimp

•กุง้ทอดอหูลง

• Green Tea Wanton Soup

•เกยีวน้าํ ชาเขยีว

• Oolong Fried Organic Black Chicken

•ไกอ่นิทรีย์ดาํทอดอหูลง

• Steamed Vegetables and Tea

• ผกันึงและชา

• Tea Fried Rice

• ขา้วผดัชา

• Oolong Tea Ice Cream

•ไอศครีมชาอหูลง

• Each meal paired with a special tea
• แตล่ะมื้ออาหารทีจ่บัคูก่บัชาพเิศษ

The training contains all the educational requirements an individual needs for 
achieving the association’s prestigious ITMA Certified Tea Master™ 



designation once the program, blind tea tasting, and final examination are 
successfully completed.
การฝึกอบรมจะประกอบดว้ยทกุความตอ้งการของการศกึษา, ความตอ้งการสว่นบคุคลเพือ่ใหบ้รรลุ
เป้าหมายของสมาคมทีม่ชืีอ่เสยีงผูช้าํนาญการดา้นชาทีไ่ดร้บัการรบัรองจาก ITMA ™ กาํหนด
โปรแกรมเพือ่ชมิชาแบบ blind test และการตรวจสอบข ั้นสดุทา้ยจะเสร็จสมบรูณ์แลว้

Registrants will experience some of the most exquisite and often rarest loose-leaf 
teas from around the world. The training will also include: Health Benefits of 
Tea; Starting or Expanding a Tea Business; Attracting and Retaining 
Customers; Effective Use of Social Media and Press Releases; Web 
Site Concepts that Work; and Valuable Guest Service Skills. ผูล้งทะเบยีน
จะไดส้มัผสับางสว่นของชาทีส่วยงามมากและหายากทีส่ดุ การฝึกอบรมยงัจะรวมถงึ:ประโยชน์ตอ่
สขุภาพของใบชา; การเริ่มตน้หรือการขยายธรุกจิชา; การดงึดดูและรกัษาลูกคา้; การใชง้านสือ่
สงัคมและขา่วประชาสมัพนัธ์อยา่งมปีระสทิธภิาพ; แนวคดิ Web Site ทีท่าํงาน; และใหค้ณุคา่
สาํหรบัทกัษะการบรกิารลูกคา้ .

Tuition for the complete training program is US$2,595 for association members 
(US$2,845 for nonmembers). To register, post a US$250 non-refundable 
tuition-deposit at teamasters.org-tuition or by Paypal to 
info@wildteaqi.com. To pay by bank wire, please contact us for information. 
The tuition balance will be invoiced to registrants by e-mail and must be paid by 
November 1, 2014
คา่เลา่เรียนสาํหรบัโปรแกรมการฝึกอบรมทีส่มบรูณ์คอื US $ 2,595 สาํหรบัสมาชกิสมาคม (US $ 
2,845 สาํหรบัผูท้ีไ่มใ่ชส่มาชกิ) หากตอ้งการลงทะเบยีนใหโ้พสต์วา่ คา่เลา่เรียน 250 ดอลลาร์สหรฐั
ทีไ่มส่ามารถคนืได ้คา่เลา่เรียน teamasters.org  หรือ Paypal สาํหรบั 
info@wildteaqi.com สาํหรบัการทีจ่ะจา่ยเงนิโดยโอนเงนิผา่นธนาคารกรุณาตดิตอ่เราสาํหรบั
ขอ้มลู ใบแสดงคา่เลา่เรียนจะออกใบแจง้หนี้ทีจ่ดทะเบยีนโดย e-mail และจะตอ้งจา่ยภายใน 1 
พฤศจกิายน 2557

Additional Options:
ตวัเลือกเพิ่มเตมิ:

November 15
#1-Welcome Night in Bangkok $120/person
Includes welcome dinner, hotel room and breakfast, and transportation from the 
airport.
Pay using Paypal for this option Paypal to info@wildteaqi.com
15 พฤศจกิายน # 1 เล้ียงตอ้นรบัคณุในกรุงเทพฯ 120 $ ตอ่คน รวมอาหารค่าํ, หอ้งพกัโรงแรม 
อาหารเชา้และการขนสง่จากสนามบนิ ชาํระเงนิโดยใช ้Paypal สาํหรบัตวัเลือกนี้ Paypal เพือ่ 
info@wildteaqi.com

November 16



#2-Welcome Night In Chiang Rai $200/person
Includes single or double room with breakfast, 2 snacks, 3 beverages, specially 
prepared tea infused dinner, free shuttle to the tea school the next day.
Pay using Paypal for this option Paypal to info@wildteaqi.com 
16 พฤศจกิายน # 2 เล้ียงตอ้นรบัในเชียงราย 200 $ / คน มหีอ้งเดีย่วหรือหอ้งคูพ่รอ้มอาหารเชา้, 
ของวา่ง 2 คร ั้ง, เครือ่งดืม่ 3 ถว้ย โดยเฉพาะชาทีเ่ตรียมไวเ้ป็นพเิศษสาํหรบัอาหารค่าํแน่น, รถรบัสง่
ฟรีไปยงัโรงเรียนชาในวนัถดัไป ชาํระเงนิโดยใช ้Paypal สาํหรบัตวัเลือกนี้ Paypal 
info@wildteaqi.com


