
เปิดประสบการณเ์รียนท าผมจากช่างมอือาชีพ
ทีเ่กาหลีพร้อมใบประกาศนียบัตรจาก Academy เกาหลีโดยตรง
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อาจารย ์ยุน

ดว้ยประสบการณก์ว่า 26 ปี ในอาชีพท าผม จากเจา้ของกิจการรา้นท าผมเกาหลี และ
สอนท าผมใหก้บัช่างท่ีประเทศฝรั่งเศษ 

ปัจจบุนั สอนท าผมใหก้บัช่างไทย และพฒันา Prestige Hair  16 ปี
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ผูก่้อนตัง้ Prestige Hair Academy 



EDUCATION
DESIGN , TECHNICAL , COLOR  , DEVELOP

สอนท าผมทัง้หมดดว้ยความเป็นระบบดว้ยคูม่ือ และ กระบวนการความคิด
การออกแบบดีไซตผ์ม ,  เทคนิคท่ีเขา้ใจง่าย และใชไ้ดจ้รงิ , การคิดคน้ พฒันาหลกัสตูรสี
ที่เป็นเอกลกัษณเ์ฉพาะตวั



ACADEMY 1DAY WORKSHOP  / PRIVATE CLASS
เปิดคลาสสอนท าผมใหก้บัผูส้นใจ ในรูปแบบสอนเทคนิควนัเดียวจบไมเ่สยีค่าใชจ้า่ย และสอน

ส าหรบักิจการในรูปแบบการพฒันาบคุลากรทกุต าแหน่ง และการบรหิารรา้นใหก้บัเจา้ของกิจการ



Special Technical Expert From Global Color Brand
เป็นวิทยากรพฒันาช่างเรื่องเทคนิคของการใชส้ีใหก้บัแบรนดส์ีระดบัโลก  การใชค้ิดคน้และพฒันาสตูรผสมสีใหเ้หมาะกบัเทรนดผ์ม



ตลอดระยะเวลาของการเรยีนการสอน มีกลุม่นกัเรยีนที่สนใจ
ในหลากหลายต าแหน่ง  แมผู้ท้ี่ไมเ่คยมีประสบการณม์าก่อนก็
เขา้ใจได ้  เรามุง่เนน้ใหน้กัเรยีนทกุคนสามารถน าความรูไ้ป
ประยกุตใ์ช ้ และตอ่ยอดไดใ้นระยะยาว สามารถเพ่ิมพนูทกัษะ
ใหก้บัตวัเอง สอนตัง้แตท่ฤษฎีพืน้ฐานควบคูไ่ปกบัการปฏิบตัิจรงิ
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Continuous Development
พฒันาความรู้ช่างอย่างต่อเน่ือง

กับการเปิดประสบการณค์วามรู้ใหม่จากเกาหลี



ความร่วมมอืระหว่าง
PRESTIGE HAIR และ IBELLEFEMME



“DESSANGE PARIS” บรษัิทของเกาหลีรายแรกท่ีแนะน าระบบ แฟรนไชสใ์หก้บัรา้นเสรมิสวย 
โดยเปิดตวัแบรนดร์า้นเสรมิสวยจากฝรั่งเศส ช่ือ “Jacques des Sanjou” ท่ีเกาหลีในปี 1990 และแบรนด ์ IBELLE FEMME 

DESSANGE PARIS IN FRANCE DESSANGE PARIS IN KOREA I BELLE FEMME IN KOREA



เปิดประสบการณก์ารเรยีนรูรู้ปแบบใหมจ่ากประเทศเกาหลี  สอนเทคนิค 
, เทรนดผ์ม  และเรยีนรูจ้รงิจากอาจารยม์ืออาชีพตลอดทรปิแบบเต็มที่
และเยี่ยมชมสถานท่ีท่ีพิเศษเพ่ือการเรยีนรูเ้ฉพาะของอาชีพชา่งท าผม 

พรอ้มหลกัสตูรต่อเน่ืองคลาสเทคนิคเกาหลีไดท่ี้ไทย

Hair Academy 
Special Trip in Korea



เรยีนตลอดทรปิกบัอาจารยเ์กาหลี เทคนิคพิเศษท่ีเรยีนรูไ้ดง้่าย รบับรกิารจรงิจากรา้นคณุภาพในเกาหลี



ใบประกาศนียบตัรจากคอรส์เรยีน

Exclusive  Certificate



Exclusive  Place

Beauty World รา้นจ าหน่าย และรวบรวมอปุกรณท์ าผมท่ีใหญ่ท่ีสดุในเกาหลี
แหลง่รวบรวมอปุกรณค์ณุภาพมาตรฐานดีเย่ียมในราคาท่ีพิเศษเฉพาะส าหรบัช่างท าผม 

พรอ้มเวิรค์ช๊อประยะสัน้เพิ่มความรูแ้ละเทคนิคการในที่เดียวกนั



ความรูต้ลอดทรปิ ช่วงเวลาและความประทบัใจ ประสบการณก์ารเดินทางท่ีไมเ่หมือนใคร



Schedule Hair Trip In Korea
ส าหรับผู้ทีส่นใจร่วมทริป



วันที ่ โปรแกรม
อาหาร

รถ โรงแรมเชา้ เท่ียง เย็น

18 ก.ย.65 เดนิทางไปเกาหลี (ชว่งเวลากลางคืน) จากสนามบนิสวุรรณภมูิ

19 ก.ย.65
ถึงสนามบนิอินชอน  เช็คอินโรงแรม >> เดนิทางไปเรียน LE82 PARIS ACADEMY 

>> กลบัโรงแรมท่ีพกั

20 ก.ย.65 รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม >> รบับรกิารท าผมจากรา้นมาตรฐานเกาหลี >> พกัรบัประทาน
อาหารกลางวนั >> เรียน LE82 PARIS ACADEMY  >> พิธีรบัใบประกาศนียบตัร

21 ก.ย.65
รบัประทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม พรอ้มเวลาอิสระชว่งเชา้ >> เดนิทางเรียนและช๊อปป้ิง Beauty 

World แหลง่รวบรวมอปุกรณท์ าผม >> รบัประทานอาหารเย็นและเดนิทางกลบัโรงแรมท่ีพกั

22 ก.ย.65
ทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม >> เดนิทางทอ่งเท่ียวตามชว่งเทศกาล >> รบัประทานอาหารกลางวนัท่ี
รา้นอาหาร >> เดนิทางทอ่งเท่ียวแวะช๊อปป้ิงสถานท่ีแลนดม์ารค์ตามชว่งเทศกาล  >> รบัประทาน
อาหารเย็นและเดนิทางกลบัโรงแรมท่ีพกั

23 ก.ย.65
ทานอาหารเชา้ท่ีโรงแรม >> เตรียมเช็คเอ๊าทช์ว่งเท่ียง >> รบัประทานอาหารกลางวนัท่ีรา้นอาหาร 
>> เดนิทางไปสนามบนิกลบัประเทศไทย



Academy Hair Tour Korea Package
คลาสเรยีนท าผมพเิศษกบัอคาเดม่ีเกาหลี 5 วนั 4 คืน พรอ้มรบัใบประกาศนียบตัร 

มีอาหารและท่ีพกัจดัเตรยีมในทรปิใหพ้รอ้ม พาเย่ียมชมและช๊อปป้ิงแหล่งอุปกรณ์
ท าผมท่ีใหญ่ท่ีสดุ  ปิดทา้ยดว้ยการท่องเท่ียวแบบฟรสีไตลต์ามช่วงเทศกาลในเกาหลี

Package  45,500 B.-
**ราคาแพคเกจไม่รวมตั๋วเคร่ืองบิน**

ก าหนดการเดนิทาง 18-23 ก.ย.65 สายการบิน Asiana

(หรือเทยีบเทา่)

ค่าตั๋วเคร่ืองบิน
ราคาโดยประมาณ 23,000 - 25,000 บาท

ราคาตั๋วเคร่ืองบินและสายการบินอาจมีความเปลี่ยนแปลง
ตามความเหมาะสม ขึน้อยูก่ับสถานการณ์

-อัตราค่าบริการนีส้ าหรับผู้เดนิทาง 6-10 ท่านขึน้ไป หากไม่ครบตามจ านวนขอสงวนสิทธิ์
เล่ือนการเดนิทาง หรือเก็บค่าบริการเพิม่ เพือ่ให้คณะออกเดินทาง ตามความต้องการ



Free Continue Class 
เรียนต่อเน่ืองจากคลาสเกาหลี

ที ่Prestige Hair Academy ฟรี 1 เดอืน
คลาสเรยีนท าผมตอ่เน่ือง เตม็หลกัสตูรตลอดระยะเวลา 1 เดือน 

ไดเ้รยีนรูจ้รงิจากคลาสเรยีน และไดป้ฏิบตัิจรงิจากรา้น 
โดยอาจารยท์ี่สอน ระบบ และเทคนิคเดียวกนั เพื่อการฝึกฝนการเรยีนรูจ้รงิ

รวมถึงการแกปั้ญหา การน าความรูไ้ปประยกุตใ์ช ้และพฒันางานตอ่ยอดไดใ้นระยะยาว 



เรยีนรูต้่อเน่ืองจากอาจารย์ ไดป้ฏิบตัิจรงิเรยีนรูแ้ละวิธีแกไ้ขปัญหา เอกสารคู่มือการเรยีนภาษาไทยที่เขา้ใจง่าย



สัปดาห์
คลาสเรียนท าผม
หลักสูตร 1 เดอืน

Prestige Hair
Academy

เอกสารคู่มือ
ทุกหลักสูตร

สปัดาหท่ี์ 1-2
ไดร ์C – ไดร์ S

เบบีล้ิช (มว้นผมไฟฟ้า) Bank Stylist

คู่มือภาษาไทย 
เรียนรู้ง่าย เข้าใจไวสปัดาหท่ี์ 3 Perm Master Yuri

สปัดาหท่ี์ 4 Color , Cut Master Yoon 

ฟรี ตลอดหลักสูตร 1 เดอืน 

มูลค่า 40,000 B. 

เรยีน 6 วนัต่อสปัดาห ์แบบเต็มท่ีตลอดเดือน  มีอาจารยป์ระกบแบบตวัต่อ สอนทัง้ทฤษฏี
และปฎิบตัิจรงิจากรา้นโดยตรง มีตารางฝึกฝนและสอบเพ่ือวดัผลงานจรงิ

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดท่ี้  Line : @ph.academy หรอื โทร. 021172958



Goal Together เรามีเป้าหมายเดยีวกัน

Trust Actions เชือ่ม่ันในส่ิงทีท่ า

Practice is the Key หม่ันฝึกฝน

Passion mindset เช่ือม่ันในความคิด


