
เปดประสบการณ ไปกับมรดกโลกในแบบอาหรับ 
ที่มีความเกาแกถึง 8000 ปกอนคริสตกาล

พรอมดวยการทองเที่ยวไปในดินแดนแหงทะเลทราย 
ที่จะพัดพาทุกทานไปพบกับตลาดนัดกลางแจง

แบบโบราณ ตลอดจนรานคาสุดหรู 
ในหางที่ใหญที่สุดเปนอันดับ 1 ของโลก

พบกับโอเอซ�สใจกลางเมืองหลวงที่ตั้งอยู
ทามกลางทะเลทรายที่กวางใหญ 

และตื่นตาไปกับทิวทัศนแบบ พาโนรามา
จากตึกเบิรจ คาลิฟา ซึ่งในปจจุบัน 

ถือวาเปนตึกที่สูงที่สุดในโลก!

ตระการตาไปกับ มัสยิด ชีค ซาเญด ที่โดงดัง 
และมีเอกลักษณเฉพาะตัว ประกอบไปดวย

โดมสีขาวถึง 84 โดม ซึ่งถือไดวาเปน
หนึ่งในสิ่งปลูกสรางที่ยิ่งใหญ
ตระการตาที่สุดในอาบูดาบี

เตร�ยมตัวใหพรอมกับประสบการณแบบอาหรับ ที่ทานจะลืมไมลง!

ดูไบ & อาบูดาบี จะเติมเต็มทุกทานดวยความตื่นเตน และเราใจ ไปกับความยิ่งใหญของ

 วัฒนธรรมในแบบฉบับของอาหรับ

เตร�ยมทีมของทานใหพรอม กับเสนทางระดับ เว�ลด คลาส ใน นู สกิน สตาร คร�เอเตอร ทร�ป ครั้งนี้!  

สรางสตาร  และสรางประสบการณที่แสนพิเศษ ไปกับ นู สกิน



ชวงเวลาการทำคุณสมบัติ : มกราคม - ธันวาคม 2558
รางวัล : 4 วัน 3 คืน ในดูไบ, อะบูดาบี

• Paid as Ruby หรือสูงกวา 4เดือนใดๆ ตั้งแตเดือน มกราคม ถึงเดือน ธันวาคม ป 2016
• กลับมา Paid as Ruby หรือสูงกวาอีกครั้งในเดือนธันวาคม ป 2016
• มีผูบริหารติดตัวอยางนอย  4 สายงานจากภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใตในเดือนที่ทาน Paid as Ruby

เพลิดเพลินไปกับสิทธ�พิเศษและกิจกรรมตางๆ ที่จัดใหทานโดยเฉพาะ สำหรับผูบร�หารที่สามารถพิช�ตการเปน 

สตารคร�เอเตอรไดในทร�ปนี้! อยาลืมติดตามขอมูลเพิ่มเติมที่เราจะประกาศตอไปสำหรับสิทธ�พิเศษที่จะตามมา ในแบบสตารคร�เอเตอร!

สำหรับผูเปนสตารกอนป 2015

• Paid as Ruby หรือสูงกวา 4เดือนใดๆ ตั้งแตเดือน มกราคม ถึงเดือน ธันวาคม ป 2016
• กลับมา Paid as Ruby หรือสูงกวาอีกครั้งในเดือนธันวาคม ป 2016
• มีผูบริหารติดตัวอยางนอย  4 สายงานจากภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใตในเดือนที่ทาน Paid as Ruby

สำหรับผูเปนสตารป 2015

• สรางสตารใหมติดตัวอยางนอย 1 รหัสตั้งแตเดือน มกราคม ถึงเดือน ธันวาคม ป2016
• Paid as Ruby หรือสูงกวา 4เดือนใดๆ ตั้งแตเดือน มกราคม ถึงเดือน ธันวาคม ป 2016
• กลับมา Paid as Ruby หรือสูงกวาอีกครั้งในเดือนธันวาคม ป 2016
• มีผูบริหารติดตัวอยางนอย  4 สายงานจากภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใตในเดือนที่ทาน Paid as Ruby

เง�่อนไขการทำคุณสมบัติ

สำหรับ 

สตารใหม ในป 20161

สำหรับ

 สตาร ในป 20162

สำหรับ

 สตารคร�เอเตอร ในป 20163

1 ในการทำคุณสมบัติสตารใหม ในป 2016 ทานจะตองเปนผูบริหารในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต ที่ไมเคยดำรงตำแหนงทับทิม ถึง เพชรบริหาร 
 ที่มีผูบริหารติดตัว 4 สายงานในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต เกิน4เดือน นับตั้งแตมกราคม 2003
2 ในการทำคุณสมบัติสตาร ในป 2016 ทานจะตองเปนผูบริหารในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใตไมเคยดำรงตำแหนงทับทิม ถึง เพชรบริหาร 
 ที่มีผูบริหารติดตัว4สายงานในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต เกิน4เดือน นับตั้งแตเดือนมกราคม จนถึงเดือนธันวาคม ป2015
3 ในการทำคุณสมบัติ สตารครีเอเตอร  ในป 2016 ทานจะตองเปนผูบริหารในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใตไมเคยดำรงตำแหนงทับทิม ถึง เพชรบริหาร 
 ที่มีผูบริหารติดตัว 4 สายงานในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใต เกิน 4 เดือน นับตั้งแตเดือนมกราคม จนถึงเดือนธันวาคม ป2015
4 ผูบริหารที่ผานคุณสมบัติ หมายถึง ผูบริหารที่รักษาคุณสมบัติตามเงื่อนไข หรือ Pexec/Dexec ที่มีดาวไลน เปนผูบริหารที่ผานคุณสมบัติที่เปนรหัส
 ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต เทานั้น

หมายเหตุ

• ทริปดังกลาวเปนทริปสำหรับผูบริหารระดับทับทิมเปนตนไปที่เปนผูบริหารในภูมิภาค เอเชียตะวันออกเฉียงใตเทานั้น

• ผูรวมแขงขันตองรักษาคุณสมบัติของผูบริหารตั้งแตเดือนแรกที่เริ่มทำคุณสมบัติจนถึงเดือนเดินทางของ สตาร ครีเอเตอร ทริป ดูไบ อาบูดาบี 2017

• ผูรวมแขงขันตองทำคุณสมบัติเสร็จสิ้นระหวางเดือนมกราคมป 2016 ถึงเดือนธันวาคม 2016 ในการพิชิตสตาร ครีเอเตอร ทริปนี้

• จำนวนผูเขารวมทริป ข้ึนอยูกับจำนวนผูสมัครรวมในบัญชีน้ันๆ โดยจำนวนผูเขารวมทริปมากท่ีสุด ท่ี 2 ท่ีน่ังตอบัญชี ถาหากในบัญชีน้ันมีผูสมัครรวมต้ังแตเร่ิมระยะเวลาแขงขัน

• ผูเขาแขงขันจะตองเดินทางจากสนามบินของประเทศที่ทานทำธุรกิจเทานั้น

• ผูที่ไดรับรางวัล โปรแกรม สตารครีเอเตอร 2016 ไมสามารถแลกเปลี่ยนเปนเงินสดได

• ผูเขาแขงขันที่เขารวมทริปสามารถเขารวมไดเพียงทริปดังกลาวเทานั้น  บริษัทจะไมยินยอมใหทานเก็บรักษาสิทธิสำหรับทริปอื่นในอนาคตไมวากรณีใดๆก็ตาม

• การคืนสินคาในชวง 12 เดือนหลังจากทริป สตาร อะคาเดมี่ เปนจำนวนมากกวา 5% ของยอดคะแนนในองคกรที่เกิดขึ้นในระหวางทำคุณสมบัติ 

 อันมีผลตอการทำคุณสมบัติของทริปนี้ หรือการดำรงตำแหนง ทางบริษัทจะพิจารณาใหทานไมผานคุณสมบัติของทริปนี้และจะทำการเพิกถอนการประกาศ

 เกียรติคุณในสื่อตางๆ ทั้งนี้ผูแทนจำหนายยอมรับในการชดใชคาใชจายทั้งหมดที่เกิดจากทริปสตารครีเอเตอร

• ผูรวมแขงขันตองไมฝาฝนในกฏระเบียบของบริษัทกอนและตลอดเวลาการทำคุณสมบัติ

• ผูรวมแขงขันตองรับผิดชอบในการทำวีซา และออกคาใชจายในการดำเนินการที่เกี่ยวของทั้งหมดดวยตัวเอง

• ในกรณีที่มีรายชื่อสมาชิก 2ทาน ในหนึ่งบัญชี สมาชิกทานใดทานหนึ่งสามารถโอนสิทธิใหกับครอบครัวของสมาชิกไดในทริปนั้นๆ และการโอนสิทธิ 

 จะตองไดรับการยินยอมจากสมาชิกอีกทานในบัญชีรายชื่อดวยเทานั้น

• นู สกิน ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดใดๆของโปรแกรม ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงจุดหมายปลายทาง

 ในกรณีมีสถานการณที่จำเปนเกิดขึ้นใดๆโดยไมตองแจงใหทราบลวงหนา

• ผูเขาแขงขันจะตองดำเนินธุรกิจตามระเบียบและนโยบายของบริษัท 


