LUXURY FASHION (HAUTE COUTURE DESIGN)
“Professional Study & Field Trip Certificate”
Bangkok FA & Paris American Academy, France

( เรียนกับ MASTER ฝรั่งเศส มีผ้ ชู ่ วยแปลเป็ นภาษาอังกฤษ และสรุ ปเป็ นภาษาไทยให้ อีกครัง้ )

About Program: Luxury Fashion (Haute Couture Design)
ผู้เข้ าอบรมจะได้ เรี ยนรู้และฝึ กทักษะด้ านการออกแบบแฟชัน่ ตังแต่
้ ระดับพื ้นฐาน ตลอดจนเรี ยนรู้เทคนิคแฟชัน่ ชันสู
้ ง จากอาจารย์ระดับ
MASTER. ดูงานจากห้ องเสื ้อชันสู
้ ง และทัศนะศึกษาแหล่งธุรกิจและแหล่งวัฒนธรรมทีเ่ ป็ นแรงบันดาลใจก่อเกิดผลงานระดับ haute
couture และตลาดสินค้ า-บริการประเภทสินค้ า Luxury

Syllabus: หลักสูตร
ศึกษาที่ Bangkok FA, กรุ งเทพ ประเทศไทย
 ฝึ กวาดภาพแฟชัน่ จการะดับ 0 ถึงระดับสูง และการใช้ สี Copic เพื่อสร้ างสรรค์งานออกแบบให้ สวยงามและรวดเร็ ว
 เรี ยนรู้การออกแบบแฟชัน่ พื ้นฐาน และการสร้ างคอลเลคชัน่
 เรี ยนรู้และฝึ กปฏิบตั ิการทา FLAT PATTERN และแพทเทิร์นพื ้นฐาน
 Business Trip: ดูงาน haute couture ในประเทศไทย
 Field Trip: ทัศนะศึกษาวัฒนธรรมไทยเพื่อนาไปใช้ เป็ นแรงบันดาลใจในการผลิตผลงานในอนาคต
ศึกษาที่ Paris American Academy, เมืองปารีส ประเทศฝรั่งเศส
 การออกแบบแฟชัน่ ชันสู
้ งและการพัฒนาคอลเลคชัน่ ให้ เป็ นงานระดับ haute couture
 Moulage เรี ยนรู้และปฎิบตั ิการทาชุดราตรี ชนสู
ั ้ ง จากเทคนิค มูลาจ
 Haute Couture Sewing Technique เทคนิคการเย็บแบบ haute couture ตามต้ นแบบฝรั่งเศส
 Special!! Hat Couture Design & Making: คอร์ สที่หาเรียนยากมากที่สุดในโลก !!
(หมวก ถือเป็ นสัญลักษณ์สาคัญของงานโอว์ กูตรู ์ อย่างแท้ จริ ง)
เรี ยนรู้และปฏิบตั ิ เทคนิคที่สบื ทอดระดับตานานกับผู้สอนปรมาจารย์ด้านการทาหมวกโดยเฉพาะ ที่สร้ างผลงานมาแล้ วนับไม่
ถ้ วนกับแบรนด์ชนน
ั ้ าระดับโลกมากมาย อาทิ Jean Paul Gaultier และอื่นๆ

 Luxury Marketing เรี ยนรู้การทาตลาดสินค้ าบริ การระดับไฮเอนด์ และกลุม่ ผู้บริ โภคชนชันสู
้ ง เพื่อเข้ าใจคววามต้ องการและ
การทาธุรกิจในตลาดบนอย่างแท้ จริ ง
 Business Trip: เดินทางเข้ าพบผู้บริ หาร และนักออกแบบระดับ French Couture ในประเทศฝรั่งเศส เพื่อเรี ยนรู้และ ได้ เห็นวี
การตังแต่
้ ต้นจนถึงปลายทางของสินค้ าระดับบนประเภทแฟชัน่
 Field Trip: ทัศนะศึกษาพิพิธภันฑ์ และแหล่งอารยธรรมที่สาคัญของเมืองฝรั่งเศส รวมถึงถนนสายแฟชัน่ และแหล่งจาหน่าย
อุปกรณ์ด้านแฟชัน่ ผ้ า ลูกไม้ ต่างๆที่สาคัญของเมืองปารี ส
 Special City Tour: ชมเมืองและแหล่งชอปปิ ง้ แหล่งการค้ า ที่สาคัญต่างๆของเมืองปารี ส

ประสบการณ์ ท่ หี าค่ าไม่ ได้ เปิ ดมุมมองและประสบการณ์ สนุกและแซ่ บตลอดหลักสูตร
กับเหล่ าอาจารย์ ตวั แม่ แห่ งเมืองปารีส

สิ่งที่ผ้ เู ข้ าอบรมจะได้ รับ
 ความรู้ด้านแฟชัน่ โดยเฉพาะแฟชัน่ โอว์ กูตรู ์ ฉบับถูกต้ อง มาตรฐานสากล
 ความรู้ด้านการทาหมวกระดับ haute couture ที่ได้ เรี ยนรู้กบั อาจารย์ระดับเทพตัวจริ ง ซึง่ หาเรี ยนได้ ยากมาก
 ความรู้ด้านการตลาดสินค้ าแบรนด์หรู เพื่อจะเข้ าใจวิธีคิดและนาไปปฏิบตั ิใช้ ได้ จริ ง
 ประสบการณ์จากการลงมือปฏิบตั ิ และได้ เห็นของจริ ง
 ประสบการณ์และconnection จากการได้ เข้ าไปพบกับผู้บริ หารและนักออกแบบสินค้ าแฟชัน่ ระดับ couture ประเทศไทยและ
ฝรั่งเศส
คอร์ สนีเ้ หมาะกับ
 ผู้ที่ต้องการเพิ่มความรู้ใหม่ๆ ให้ กบั ตัวเอง
 ผู้ที่สนใจงานแฟชัน่ ระดับ haute couture และต้ องการศึกษาจากแหล่งเริ่ มต้ น และอาจารย์ระดับ master
 ผู้ที่ทางานสายแฟชัน่ ที่ต้องการเปิ ดตลาดงานระดับ Couture เพือ่ นามาต่อยอดกับอาชีพและธุรกิจ
 เจ้ าของธุรกิจที่ต้องการเริ่ มต้ นหรือขยายไลน์สนิ ค้ าไปที่ตลาดระดับบน ประเภทสินค้ าแฟชัน่
 ผู้ที่ต้องการขายสินค้ าแฟชัน่ ในต่างประเทศ กลุม่ เป้าหมายที่เป็ นตลาดอเมริกาและยุโรป
 นักเรี ยน นักศึกษา ที่ต้องการสร้ างผลงาน portfolio เพื่อใช้ ในการเรี ยนต่อ หรื อเสริ มความรู้

ที่มาของการจัดทาคอร์ ส Luxury Fashion (Haute Couture Design) Certificate
ทาไมต้ องเรียนที่ฝรั่งเศส
เพราะฝรั่งเศส เป็ นประเทศทีเ่ ป็ นจุดเริ่ มต้ นของแฟชัน่ ระดับสูง ผลงานระดับ luxury brand มากมายและดีไซเนอร์ ชื่อดัง ถือกาเนิดขึ ้น
จากที่นี่
ปั ญหาส่ วนใหญ่ ท่ คี นไทยไม่ นิยมเรียนทีฝรั่ งเศสเพราะ ปั ญหาเรื่ องการสือ่ สาร สถาบันส่วนมากสอนเป็ นภาษาฝรั่งเศส
ด้ วยเหตุนี ้ สถาบัน Bangkok FA จึงตัดสินใจ ร่วมมือกับสถาบัน Paris American Academy ในการจัดโปรแกรม Fashion Haute
Couture and Luxury Market Certificate ขึ ้นมา เพื่อให้ คนไทยได้ ความรู้ที่ถกุ ต้ องอย่างแท้ จริง เรียนจากอาจารย์ระดับ master จริงๆ
โดยมีผ้ ชู ่วยอาจารย์จากสถาบัน Bangkok FA เป็ นผู้แปลและจัดทาเอกสารเป็ นภาษาไทยให้ เพื่อประโยชน์สงู สุดของผู้เรียน

About the institutes:
Bangkok FA, Bangkok, Thailand
สถาบันแฟชัน่ ชันน
้ าแห่งแรกประเทศไทยที่สอนแฟชัน่ ครบวงจร ตังขึ
้ ้นปี 2008 มุง่ เน้ นให้ ความรู้ที่เป็ นมาจรฐานสากล และให้ มี
ความสามารถนาไประยุกต์ใช้ ได้ จริ งกับสายงานและธุรกิจปั จจุปัน รวมถึงการศึกษาต่อต่างประเทศ เน้ นคอร์ สเรี ยนที่มีความกระชับแต่
เนื ้อหาเข้ มข้ น เพื่อให้ ผ้ เู รี ยนสามารถประหยัดเวลาและค่าใช้ จ่าย
สถานที่เรี ยน ตังบนถนนทองหล่
้
อ แหล่งรวมความชิค และพรี เมี่ยม ที่สดุ ของประเทศไทย ใกล้ แหล่งช็อปปิ ง้ และร้ านอาหารสุดเก๋

Paris American Academy, Paris, France
สถาบันแฟชัน่ ชันน
้ าเมืองปารี ส ประเทศฝรั่งเศส ตังขึ
้ ้นตังแต่
้ ปี 1965 ที่แรกที่สอนเป็ นภาษาฝรั่งเศสและภาษาอังกฤษ บุคลากรสถาบัน
เป็ นระดับ Master ที่ต้องการถ่ายทอดความรู้และเทคนิคให้ กบั คนรุ่นใหม่ได้ เข้ าใจเพื่อนาไปพัฒนาต่อยอด
สถานที่เรี ยนอยูใ่ นตึกโบราณยุคสมัยศตวรรษที่ 17th ที่อบอวลไปด้ วยกลิน่ อายแห่งอารยะวัฒนธรรมฝรั่งเศส ตังอยู
้ ใ่ จกลางเมืองปารี ส
ใกล้ แหล่ง shopping การเดินทางสะดวกสบาย

 ค่ าใช้ จ่าย 3,500 Euro
 รับจานวนจากัด เพียง 20 ท่ านต่ อคลาสเท่ านัน้
 (พิเศษ การสอนมีผ้ แู ปลเป็ นภาอังกฤษ และ มีผ้ ชู ่ วยสรุ ปและแปลเป็ นไทยให้ )
 ภายหลังการเรียน ผู้เข้ าอบรมจะได้ รับใบประกาศจบจากสถาบัน Paris American Academy และ Bangkok FA

หมายเหตุ



ราคารวมค่าตัว๋ เครื่ องบินไป-กลับ กรุงเทพ-ฝรั่งเศส
ราคาไม่รวมค่า Visa, ที่พกั

Discover Paris American Academy: www.parisamericanacademy.fr

