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Terms   &   Conditions  

 
ภาษา ไทย  

1. 1   �ญ� � ใ� �อ การ ใ� งาน   1   คน เ�า�น   
2. � ลง ทะเ�ยน จะ �อง เ�น � คลล เ�ยว�น �บ � เ�า �วม   The   Founders   Square   และ ไ� สามารถ 

เป�ยนแปลง �อ ภาย ห�ง ไ�  
3. ไ� สามารถ โอน   ใ� �ม   ห�อ มอบ ใ� �บ � �น ใ� แพลท ฟอ�ม ห�อ เ�า �วม �จกรรม �างๆ � เ�ยว�อง �บ 

โปรแกรม   The   Founders   Square   
4. �า สมา�ก ไ� สามารถ เป�ยน ห�อ ทอน เ�น เ�นสด ไ�  
5. หาก สมา�ก ไ� สามารถ เ�า �วม ��การ จบ การ �กษา ไ� ภายใน   1   �   จะ ไ� ไ� �บ ประกาศ�ย�ตร และ ไ� 

�อ�า �าน โครงการ   The   Founders   Square  
6. การ ยกเ�ก และ การ ขอ �น เ�น   :   สมา�ก สามารถ ขอ ยกเ�ก ไ� ภายใน   72   �วโมง ห�ง จาก การ �ระ เ�น  

โดย สามารถ �ด�อ ไ��    tfs@hubbathailand.com     โดย สมา�ก สามารถ ขอ ยกเ�ก ไ� ใน กร� � ไ� �บ 
ผลก ระ ทบ เ�ยว �บ �ย ��� และ ��ต เ�า�น   หาก สมา�ก ขอ ยกเ�ก ห�ง จาก   72   �วโมง จะ ไ� สามารถ 
�น เ�น ไ� ใน �ก กร�  

7. ระยะ เวลา ใน การ �น เ�น   :   สมา�ก จะ ไ� �บ เ�น �น ภายใน   45   �น ห�ง จาก ไ� �บ การ �น�น การ ขอ 
ยกเ�ก สมา�ก  

8. ทาง   The   Founders   Square   ขอ สงวน �ท� ใน การ เป�ยนแปลง เ�อนไข โดย ไ� �อง แ�ง ใ� ทราบ �วง 
ห�า  

 
 
English  

1. 1   user   per   account   only  
2. The   person   registering   for   the   program   must   be   the   person   who   joins   all   The   Founders  

Square   activities.   Registered   name   is   unchangeable.   
3. Access   information   to   all   The   Founders   Square’s   platforms   and   activities   cannot   be  

transferred,   lent,   or   shared   with   anyone.  
4. The   price   at   which   you   purchase   the   membership   cannot   be   changed   or   turned   into   cash  

under   any   circumstances.  
5. Members   will   not   be   awarded   certification   of   program   completion   if   they   are   unable   to  

complete   the   program   by   graduation   day.   Members   must   complete   the   program   and  
attend   graduation   within   the   1   year   of   membership   period   to   be   awarded   the   certification.  

6. Members   can   request   a   cancellation   and   refund   of   the   membership   fee   within   72   hours  
of   purchase   by   emailing    tfs@hubbathailand.com .   Refunds   will   only   be   approved   in   the  
case   of   national   disasters   or   other   unforeseen   circumstances.   Any   refund   requests   that  
exceed   72   hours   after   payment   will   be   declined.  

7. Refund   policy   :   Once   order   cancellation   has   been   approved,   member   will   receive   the  
refund   within   45   days.  

8. The   Founders   Square   reserves   the   right   to   make   changes   to   the   terms   &   conditions  
without   prior   notice.  
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