
My Rewards
At 4Life, every new milestone is 
celebrated. (And we know how to 
celebrate!) Whether your thing is 
exploring exotic destinations or 

rewards are meant to motivate and 
commemorate your personal victories 
on your 4Life journey.  
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ที่ 4ไลฟ ในทุกเปาหมายคือการเฉลิมฉลอง (และเราทราบ
วิธีในการเฉลิมฉลอง!)
ไมวาจะเปนจุดหมายปลายทางที่แปลกใหม หรือเพลิดเพลิน
ไปกับสิ่งของตางๆ ในชีวิต รางวัลของเรามีไวเพื่อกระตุน
และรำลึกถึงชัยชนะของคุณในการทำธุรกิจ 4ไลฟ



New rank recognition 
All ranks starting at Builder

When you reach a new rank, you receive 
a stunning lapel pin signifying your 
achievement, along with other mementos 
that serve as a reminder of your hard-earned 
success. 

Great Escape Incentive trip 
First-time Presidential, Presidential Elite, 
Bronze, Bronze Elite, Silver, and Silver Elite 

luxurious Great Escape trip. Travel to 

and executives and get lost in a once-in-a-
lifetime experience. 

are even more perks to look forward to— 
higher level accommodations and exclusive 
program events.

Rank Achievement Gift 
First-time Bronze Elite, Silver,  
and Silver Elite 

Reach the rank of Bronze Elite, Silver, 

special, one-time bonus gift! These gifts 
are meant to put a smile on your face and 
inspire more victories.

My Rewards

เมื ่อคุณสามารถพิชิตตำแหนงใหม คุณจะไดรับเข็มประจำ
ตำแหนงเพื่อเปนสัญลักษณของความสำเร็จ พรอมกับของ
ที่ระลึกอื่นๆ ที่เปนเครื่องเตือนใจถึงความสำเร็จที่ไดมาอยาง
ยากลำบากของคุณ

ร า��ั�����ั�

แสดงความยินดีในการขึ้นตำแหนงใหม
สำหรับการพิชิตตำแหนงในทุกตำแหนง
เริ่มจากตำแหนงบิวเดอร

เมื่อคุณสามารถที่จะพิชิตตำแหนงบรอนซ อีลิท, ซิลเวอร และ
ซิลเวอร อีลิทเปนครั้งแรก จะไดรับของขวัญสุดพิเศษเพื่อเปน
โบนัสครั้งหนึ่งในชีวิต! ของขวัญเหลานี้มีไวเพื่อสรางรอยยิ้ม
บนใบหนาของคุณ และเปนแรงบันดาลใจใหคุณกาวตอไปสู
ชัยชนะที่มากขึ้น

ของขวัญแหงความสำเร็จใน
การขึ้นตำแหนง
สำหรับการพิชิตตำแหนงบรอนซ อีลิท, ซิลเวอร
และซิลเวอร อีลิท เปนครั้งแรก

เมื่อทำคุณสมบัติและไดรับสิทธิ์เขารวมทริปเดินทางทองเที่ยว
สุดหรู Great Escape ไปยังที่ดินแดนอันแสนไกลกับเหลา
หุนสวนธุรกิจและผูบริหารระดับสูง หลงใหลไปกับประสบการณ
ครั้งหนึ่งในชีวิต
สำหรับหุนสวนธุรกิจตำแหนงซิลเวอร ซิลเวอร อีลิทมีสิทธิพิเศษ
มากมายรอคุณอยู – เมื่อทำคุณสมบัติในตำแหนงที่สูงขึ้นและ
โปรแกรมการอบรมระดับเอ็กครูซีฟ

รวมทริปเดินทางทองเที่ยว
Great Escape
สำหรับการพิชิตตำแหนงเพรสซิเดนเชียล, บรอนซ,
บรอนซ อีลิท, ซิลเวอร และซิลเวอร อีลิท เปนครั้งแรก



Cartier Watch 
First-time Gold 

receives a timeless timepiece: an engraved 
Cartier watch. A symbol of status, Cartier 
represents luxury and opulence, and we can’t 
think of a better way to reward your hard 
work and diligence.

Dream Getaway  
First-time Gold Elite 

getaway for two. What’s your dream 
getaway? An African safari? An island 
retreat? Shopping in Paris? We can make it 

travel concierge to make their dream 
vacation come to life. This reward includes 
airfare, accommodations, and transfers for 

* 

* Not valid during Rank Advancement Incentive

Home visit with Founders  
David and Bianca 
First-time Gold 

all-expense-paid trip to Utah, where 
they’ll visit 4Life Founders, David and 
Bianca Lisonbee, at their Utah Valley 
home. They’ll also tour our state-of-the-
art manufacturing facility and have a 
memorable dining experience with the 
4Life employees who empowered them  
to get where they are today. 

(International restrictions may apply.)My Rewardsร า��ั�����ั�

รางวัลนี้สำหรับหุนสวนธุรกิจของเราที่กาวขึ้นสูตำแหนงโกลด!
หุนสวนธุรกิจตำแหนงโกลดใหมแตละทานจะไดรับของขวัญ
อันทรงคุณคานาิกาขอมือคารเทียร พรอมสลักชื่อ เปรียบ
เสมือนสัญลักษณแหงตำแหนง คารเทียร สามารถสะทอนให
เห็นถึงความหรูหราและความม่ังค่ัง เราไมสามารถคิดวิธีท่ีดีกวา
นี ้ในการตอบแทนการทำงานหนักและความขยันหมั่นเพียร
ของคุณ

นาิกาขอมือสุดหรู คารเทียร
สำหรับการพิชิตตำแหนงโกลด เปนครั้งแรก

ผูพิชิตคุณสมบัติตำแหนงโกลดเปนครั้งแรก จะไดรับเชิญเพื่อ
เดินทางไปยังรัฐยูทาห ที่ซึ่งพวกเขาจะไดพบกับคุณเดวิดและ
คุณเบียงกา ลิซันบี ณ บานยูทาห วัลเลย ของพวกทาน 
นอกจากน้ันพวกเขาจะไดเย่ียมชมโรงงานผลิตและไดรับเกียรติ
รวมรับประทานอาหารค่ำกับเหลาเจาหนาที่ 4ไลฟ ที่ทำใหพวก
เขามาถึงจุดนี้ไดในวันนี้
(อาจมีขอจำกัดระหวางประเทศ)

เยี่ยมชมบานของผูกอตั้งบริษัท
คุณเดวิดและคุณเบียงกา
สำหรับการพิชิตตำแหนงโกลด เปนครั้งแรก

ผูพิชิตคุณสมบัติตำแหนงโกลด อีลิทเปนครั้งแรกจะไดรับสิทธิ์
เขารวมทริปเดินทางทองเที่ยวในฝน สำหรับ 2 ทาน ไมวาทริป
ทองเที่ยวในฝนของคุณเปนอยางไร? ทุงซาฟารีในแอฟริกา?
พักผอนบนเกาะ? หรือชอปปงในปารีส? เราสามารถเนรมิต
ใหมันเกิดขึ้นจริงได! หุนสวนธุรกิจจะไดรับการตอนรับเสมือน
มีผูชวยเดินทางสวนบุคคลเพื่อรังสรรคทริปเดินทางพักผอน
ใหเกิดขึ้น โดยรางวัลนี้ประกอบดวย คาเดินทางโดยเครื่องบิน
คาที่พักและรถรับสงสำหรับหุนสวนธุรกิจและผูติดตามของ
พวกเขา*

*ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลนี้ในระหวางที่มีโปรโมชั่นแรงจูงใจในการขึ้นตำแหนง

ทริปทองเที่ยวในฝน
สำหรับการพิชิตตำแหนงโกลด อีลิท เปนครั้งแรก



Rolex Watch  
First-time Platinum  

Reaching the rank of Platinum is one of 
the pinnacles of 4Life success. That’s why 
when you achieve Platinum, you receive 
the pinnacle of all wristwatches: a Rolex. 

craftsmanship and are a symbol of luxury 
and extravagance that will last a lifetime.  

Personalized Bucket List Trip 
First-time Platinum Elite 

Achieving Platinum Elite is no small feat! 
Platinum Elite is the highest rank at 4Life, so  

rewarded with an experience unlike any other: 
a bucket list getaway. Recipients will work 
with the 4Life team to plan a tailor-made, 
all-expense paid trip for two that includes 
activities, dining, and accommodations that 
exceed your wildest expectations.* 

* Not valid during Rank Advancement Incentive 

Executive Visit  
to your hometown  
First-time Platinum 

them to Utah. When they achieve 
Platinum, we take the celebration to them! 
First-time Platinums receive a hometown 
visit from 4Life executives where they’ll be 
congratulated in person!
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การกาวขึ้นสูระดับแพลตินัม เปนหนึ่งในจุดสูงสุดของความ
สำเร็จของ 4ไลฟ น่ันคือเห็นผลเม่ือคุณพิชิตตำแหนงแพลตินัม
คุณจะไดรับสุดยอดนาิกาขอมือแบรนดระดับโลกโรเล็กซ
นาิกาโรเล็กซ ไดถูกประดิษฐข้ึนโดยชางฝมือและเปรียบเสมือน
สัญลักษณของความหรูหราและความโกหรู ที่สมควรจะมีไวใน
ครอบครองสักครั้งในชีวิต

นาิกาขอมือสุดหรู โรเล็กซ
สำหรับการพิชิตตำแหนงแพลตินัมเปนครั้งแรก

เมื่อหุนสวนธุรกิจพิชิตตำแหนงโกลด พวกเราจะพาคุณมายัง
รัฐยูทาห เม่ือคุณพิชิตตำแหนงแพลตินัมเราจะรวมเฉลิมฉลอง
กับพวกคุณ! เมื ่อคุณพิชิตตำแหนงแพลตินัมเปนครั้งแรก
ผูบริหารระดับสูงจะเดินทางไปเยี่ยมคุณที่บานเพื่อรวมแสดง
ความยินดีกับคุณดวยตนเอง!

ผูบริหารระดับสูง
จะเดินทางมาเยี่ยมคุณที่บาน
สำหรับการพิชิตตำแหนงแพลตินัม เปนครั้งแรก

การพิชิตตำแหนงแพลตินัม อีลิท ไมใชความสำเร็จที่เล็กนอย!
แพลตินัม อีลิท คือตำแหนงสูงสุดของ 4ไลฟ ดังน้ันส่ิงท่ีคูควร
ท่ีจะเปนรางวัลใหกับผูท่ีไดตำแหนงแพลตินัม อีลิทใหม คือมอบ
ประสบการณที่ไมเหมือนใคร ทริปเดินทางทองเที่ยวครั้งหนึ่ง
ในชีวิต ผูท่ีไดรับรางวัลน้ีจะไดทำงานรวมกับทีม 4ไลฟ เพ่ือท่ีจะ
วางแผนการเดินทางที่คุณออกแบบดวยตนเอง อันประกอบ
ดวยคาใชจายท้ังหมดสำหรับ 2 ทาน รวมถึงกิจกรรม อาหารค่ำ
และที่พัก ที่เกินความคาดหมายของคุณ*

*ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกรางวัลนี้ ในระหวางที่มีโปรโมชั่นแรงจูงใจในการขึ้นตำแหนง

ทริปทองเที่ยวครั้งหนึ่งในชีวิตของคุณ
สำหรับการพิชิตตำแหนงแพลตินัม อีลิท เปนครั้งแรก



คุณสมบัติ

รายละเอียดเงื่อนไขและการทำคุณสมบัติ

PV ตอเดือน

สายงาน**

คะแนนองคกรตอเดือน

ลูกคาหรือหุนสวนธุรกิจที่คุณเปนผูลงทะเบียนสวนตัว
และมี 100PV/เดือน++

*   Principle Volume (PV): LP รวมสำหรับผลิตภัณฑที่คุณซื้อเพื่อบริโภคหรือขาย เพื่อผลกำไรจากการขายปลีกและผลิตภัณฑที่ลูกคาซื้อบนเว็บไซตมายช็อปของคุณ
**  ขาจะตองแยกจากกัน และมีหุนสวนธุรกิจอยางนอยหนึ่งราย ในอันดับที่ระบุหรือสูงกวา หุนสวนธุรกิจที่มีคุณสมบัติเหมาะสมไมจำเปนตองอยูในระดับชั้นติดตัว
*** ตองมี 3 สายงานที่แยกกัน 50,000 OV และมีหุนสวนธุรกิจในตำแหนง Bronze อยูในแตละสายงาน

+กอนที่จะไดรับตำแหนง Gold เปนครั้งแรก หุนสวนธุรกิจจะตองไปถึงตำแหนง Silver Elite อยางนอยหนึ่งครั้ง
++อยางนอยครึ่งหนึ่งตองอยูในชั้นติดตัว สำหรับตำแหนง Associate, Builder และ Builder Elite ทุกคนตองเปนชั้นติดตัว�+++ไมมีขอกำหนด PV ของผูลงทะเบียนในระดับรอง

คะแนน 3 ระดับชั้นตอเดือน
(ไมรวมคะแนนจากการเลื่อนชั้น)

•  หุนสวนธุรกิจท่ีทำการยกเลิกการแลกของรางวัลของพวกเขา

   หลังจากวันสุดทายของโปรแกรมดังกลาว จะถือวาสละสิทธ์ิ

   ในการรับของรางวัล

•  หุนสวนธุรกิจทุกทานตองยังคงดำเนินธุรกิจและมีความ

   ประพฤติท่ีดีตอ 4ไลฟ ตลอดระยะเวลาการไดรับของรางวัล

•  รางวัลทริปทองเที่ยวสำหรับ 2 ทาน หุนสวนธุรกิจจะตอง

   รับผิดชอบตอคาใชจายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นหากมีผูรวมเดินทาง

   เกิน 2 ทาน นอกเหนือจากที่ 4ไลฟรับผิดชอบคาใชจาย

•  ขอสงวนสิทธิ์ในการโอนสิทธิ์การรับรางวัลไปยังบุคคลอื่น

•  มูลคาของรางวัลจะถูกคิดรวมเปนรายไดสวนบุคคล โดยอาง

   อิงตามกฏหมายของรัฐบาลของแตละประเทศ

•  ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรางวัล โดยมิตองแจง

   ใหทราบลวงหนา


