
ຂ ໍ້ ກ ຳ ນົດ ແລະ ເງ ື່ ອນ ໄຂ ກຳນຄົໍ້ ນຫຳ ຊື່ຳງອອກ ແບບຊຸດຣັນເວ AIRASIA ປີ 2017

ໂດຍການຍ ື່ ນ ໃບ ສະໝັກ ເຂ ົ້ າ ຮື່ວມ, ທື່ານຮັບ ຮ ົ້ ວື່ າ ທື່ານມີຄວາມເຂ ົ້ າ ໃຈທຸກຂ ົ້ ກ ານ ດ ແລະ ເງ ື່ ອນໄຂຢ ື່ ລຸື່ມ ນີົ້  ແລະ ເຫັນ ດີນ າແລົ້ວ.

1. ຂ ໍ້ ກ ຳ ນົດທົື່ ວ ໄປ

ໃບ ສະໝັກ ຂ ເຂ ົ້ າ ຮື່ວມ ໜ ື່ ງ ສະບັບ ຕ ື່ ໜ ື່ ງບຸກ ຄ ນ.

2. ກຳນ ມີສິດ ເຂົໍ້ ຳ ຮື່ວມ

ເປີດ ໃຫົ້ ຜ ົ້ ເຂ ົ້ າ ຮື່ວມທຸກພາກສື່ວນທີື່ ເປັນ ນັກສ ກ ສາພາຍໃນ ຫ   ຕື່າງ ປະ ເທດ ແລະ ບຸກຄ ນ ໃດໜ ື່ ງ ບ ື່ ວື່ າ ຈະ ເປັນ ສັນ ຊາດ ໃດກ ື່ ໄດົ້ . ຜ ົ້ 

ເຂ ົ້ າ ຮື່ວມຕົ້ອງ ມີອາຍຸລະຫວື່າງ 18 – 30 ປີ.

3. ກຳນປະກວດສົດ

ຜ ົ້ ເຂ ົ້ າ ຮື່ວມແຕື່ ລະຄ ນ ທີື່ ເຂ ົ້ າ ຮື່ວມຕົ້ອງ ມີໜົ້າ ຢ ື່ ໃນການປະ ກວດທາງດົ້ານ ແຟຊັນ ສ ດ ໂດຍປະ ຕິບັດ ຕາມ ວັນ ທີ, ເວ ລາ ແລະ ສະ

ຖານທີື່ ສ າລັບ ປະ ກວດແຕື່ ລະປະ ເທດ.

*ບ ື່ ມີຄື່ຳ ເດີນ ທຳງ / ຖໍ້ຽວ ບິນ / ທີື່ ພັກອຳ ໄສໃຫໍ້ ; ຜ ໍ້ ເຂົໍ້ ຳ ຮື່ວມຕໍ້ອງຮັບຜິດ ຊອບເລ ື່ ອງກຳນ ໄປບື່ ອນປະກວດເອົຳ ເອງ.

ຜ ົ້ ເຂ ົ້ າ ຮື່ວມແຕື່ ລະຄ ນ ຕົ້ອງມີອຸ ປະ ກອນໄປ ພົ້ ອມຄ :

1. ຮ ບ ສະເກັດຊຸດເຄ ື່ ອງ ນຸື່ ງແມື່ ຍິງ ສາມ (3) ຊຸດທີື່ ອອກແບບ ດົ້ວຍແຮງໃຈຈາກ ອ ງ ປະ ກອບຂອງອາຊື່ຽນ (ASEAN) ທີື່ ແຕົ້ມ ລ ງ 

ໃນແຜື່ນ ແຕົ້ມຂະໜາດ A3 ໜ ື່ ງ (1) ແຜື່ນ

2. ແຜື່ນ ແຕົ້ມສະແດງ ອາລ ມ ຈິດຢ ື່ໃນ ແຜື່ນ ແຕົ້ມຂະໜາດ A3 ໜ ື່ ງ (1) ແຜື່ນ

3. ຮ ບ ແຕົ້ມແຕື່ງຢ ື່ ໃນ ແຜື່ນ ແຕົ້ມຂະໜາດ A3 ໜ ື່ ງ (1) ແຜື່ນ

4. ປະ ກອບແບບ ຟອມສະໝັກ ອອນລາຍໃຫົ້ ຄ ບ ຖົ້ວນ.

ການປະກວດຈະດ າເນີນ ເປັນ ກຸື່ມທີື່ ຖ ກເລ ອກໄວົ້ ຢື່າງ ລະມັດລະວັງ ເພ ື່ ອ ໃຫົ້ ເຂ ົ້ າ ຫົ້ອງປະກວດ ເພ ື່ ອ ນ າສະເໜີ ຜ ນ ງານ ສິລະປະ ຂອງ

ເຂ າ ເຈ ົ້ າ ຕ ື່ ກ າມະການຕັດ ສິນ. ການປະ ກວດຈະເລີື່ ມ ຕ ົ້ ນດົ້ວຍ ຮອບຄັດ ເລ ອກໄປ ຈ ນ ຮອດຮອບຮອງຊະ ນະ ເລີດ ແລະ ການປະ ກາດ

ຜ ນ ຜ ົ້ ເຂ ົ້ າ ປະ ກວດສອງ (2) ຄ ນ ສຸດ ທົ້າຍສ າລັບ ແຕື່ ລະປະ ເທດ ເພ ື່ ອ ເຂ ົ້ າ ສ ື່ງານ ອຳ ທິດ ແຫື່ງຊຸດແຟຊັນເກົວ ລຳ ລ ຳ ເປີປີ 2017

 ພາຍໃຕົ້ ຫ ວ ຂ ົ້  ກຳນຄົໍ້ ນ ຫຳ ຊື່ຳງອອກແບບຊຸດຣັນເວ AirAsia ປີ 2017.

5. ກ ຳ ມະກຳນ ຕັດ ສິນ ແລະ ກຳນ ຄັດ ເລ ອກ

ການເຂ ົ້ າ ຮື່ວມແມື່ນຈະ ໄດົ້ ຮັບ ການຕັດ ສິນ ໂດຍຄະນະ ກ າມະການຕັດ ສິນ ເອ ກະລາດທີື່ ທາງ AirAsia ຄັດ ເລ ອກມາ, ຜ ົ້ ກ ື່ ຕັົ້ ງ ອຳ 

ທິດ ແຫື່ງຊຸດແຟຊັນກົວ ລຳ ລ ຳ ເປີ, ຜ ໍ້ ຮື່ວມກ ື່ ຕັໍ້ ງ FashionValet ( ຜ ໍ້ ສະໜັບສະໜ ນອີຄອມເມີດ ທຳງກຳນ ຂອງ

KLFW) ແລະ ພົ້ ອມ ທັງມີຄະນະ ຜ ົ້ ຊື່ຽວ ຊານ ອຸດ ສາຫະກ າແຟຊັື່ ນ ນ າອີກ.

5.1 ຄື່ຳ ເດີນ ທຳງ / ຖໍ້ຽວ ບິນ / ທີື່ ພັກ ແມື່ນ ມີໃຫໍ້ ກັບ ຊື່ຳງອອກແບບ 2 ທື່ຳນ ເຂົໍ້ ຳ ຮອບສຸດ ທໍ້ຳຍ ທີື່ ຕຳງໜໍ້ ຳແຕື່ ລະປະ 

ເທດ ເຂົໍ້ ຳ ຮື່ວມໃນງຳນ ປະ ກວດ ແລະ ຊິງລຳງວັນຮອບສຸດ ທໍ້ຳຍ ຂອງ AARRDS2017 (Fitting Session and

Grand Finale of AARRDS2017).

6. ທຳງດໍ້ຳນກົດ ໝຳຍ

ໂດຍການສ ື່ ງ ໃບ ສະໝັກ ເຂ ົ້ າ ໃນການແຂື່ງ ຂັນ ນີົ້ :

-       ຢັົ້ ງ ຢ ນ ວື່ າ ຂ ົ້ ມ ນທີື່ ມີຢ ື່ ໃນໃບ ສະໝັກ ພົ້ ອມທັງເອ ກະສານກື່ຽວຂົ້ອງ ແລະ ເອ ກະສານຄັດ ຕິດ ແມື່ນຖ ກຕົ້ອງ ແລະ ເປັນ ຈິງ

ທຸກປະ ການ

-       ຜ ນ ງານ ທີື່ ສ ື່ ງ ເຂ ົ້ າ ແມື່ນເປັນ ຜ ນ ງານ ຕ ົ້ ນ ສະບັບ ຂອງຜ ົ້ ສະໝັກ ເຂ ົ້ າ ແຂື່ງ ຂັນ ແລະ ບ ື່ ໄດົ້ ລະເມີດລິ ຂະສິດ ໃດວື່ າ ເປັນ ຜ ນ ງານ ທີື່ 

ລັກ ມາ.


