DAYS & TIMES

TIME

CLASS
HOURS

STARTS

ENDS

COURSE PRICE

Special discounts
before

Certified Personal Trainer - Thai (PT Group 15/2022)

Sat

9 am - 4 pm

96

25-Jun-22

12-Nov-22

39,950

Full

Certified Personal Trainer - Thai (PT Group 16/2022)

Sun

9 am - 4 pm

96

10-Jul-22

20-Nov-22

39,950

Full

9 am - 4 pm

96

8-Aug-22

28-Sep-22

39,950

25-Jul-22

2022 CERTIFICATION COURSES
PERSONAL TRAINING New & Update!

Certified Personal Trainer - Thai (PT Group 17/2022)

*NEW

MWF

Certified Personal Trainer - Thai (PT Group 18/2022)

*NEW

Tue & Thu

9 am - 4 pm

96

16-Aug-22

20-Oct-22

39,950

2-Aug-22

Certified Personal Trainer - Thai (PT Group 19/2022)

*NEW

MWF

9 am - 12 pm

96

3-Aug-22

9-Nov-22

39,950

20-Sep-22

Certified Personal Trainer - Thai (PT Group 20/2022)

*NEW

Tue & Thu

9 am - 12 pm

96

25-Aug-22

20-Nov-22

39,950

11-Aug-22

TT

9 am - 12 pm

96

19-Jul-22

22-Nov-22

39,950

5-Jul-22

Balanced Body Mat Pilates Instructor Training G4 - Thai by Sugulayaya (prerequisite = Movement Principle)

Sat

9 am - 4 pm

54

9-Jul-22

17-Sep-22

49,900

25-Jun-22

Balanced Body Reformer Pilates Instructor Training G3- Thai by Apittiya (prerequisite = Movement Principle)

Sat &Sun

9 am - 4 pm

72

3-Sep-22

16-Oct-22

80,200

20-Aug-22

Balanced Body Movement Principle+Mat Pilates Instructor Training G5 - Thai by Sugulayaya

Thu

9 am - 4 pm

72

15-Sep-22

22-Dec-22

65,400

1-Sep-22

Balanced Body Movement Principle G5 - Thai by Sugulaya

Thu

9 am - 4 pm

18

15-Sep-22

29-Sep-22

15,500

1-Sep-22

Balanced Body Mat Pilates Instructor Training G5 - Thai by Sugulayaya (prerequisite = Movement Principle)

Thu

9 am - 4 pm

54

27-Oct-22

22-Dec-22

49,900

13-Oct-22

Balanced Body Pilates Apparatus Instructor Training G3 - Thai by Apittiya

Tue

9 am - 4 pm

48

4-Oct-22

22-Nov-22

63,200

20-Sep-22

Balanced Body Reformer Pilates Instructor Training G4- Thai by Apittiya(prerequisite = Movement Principle)

Wed

9 am - 4 pm

72

12-Oct-22

1-Feb-23

80,200

28-Sep-22

Sat

9 am - 4 pm

72

29-Oct-22

18-Feb-23

80,200

15-Oct-22

Balanced Body Movement Principle+Mat Pilates Instructor Training G6 - Thai by Apittiya

Sat & Sun

9 am - 4 pm

72

5-Nov-22

21-Jan-23

65,400

22-Oct-22

Balanced Body Movement Principle G6 - Thai by Apittiya

Sat & Sun

9 am - 4 pm

18

5-Nov-22

12-Nov-22

15,500

22-Oct-22

Balanced Body Mat Pilates Instructor Training G6 - Thai by Apittiya (prerequisite = Movement Principle)

Sat & Sun

9 am - 4 pm

54

13-Nov-22

21-Jan-23

49,900

30-Oct-22

ENDS

COURSE PRICE

Special discounts
before

Certified Personal Trainer - Eng (EPT Group 2/2022)
SPORT CONDITIONING
PILATES

Balanced Body Reformer Pilates Instructor Training G5- Thai by Sugulaya(prerequisite = Movement Principle)

2022 CONTINUING EDUCATION COURSES for Fitness Professionals

DAYS & TIMES

TIME

CECs

STARTS

Monday

9 am - 4 pm

0.6

27-Jun

27-Jun

4,900

13-Jun-22

Tue

9 am - 4 pm

0.6

28-Jun

28-Jun

4,900

Full

June
Fit® Youth Exercise Essentials - Thai by Kittinun

*new date*

Fit® Training Pregnant & Post-Partum Clients - Thai by Sugulaya
July

Wed

9 am - 4 pm

0.6

20-Jul

20-Jul

4,900

6-Jul-22

Wed - Fri

9 am - 4 pm

1.6

20-Jul

22-Jul

25,200

6-Jul-22

Fri-Sat

9 am - 4 pm

1.2

22-Jul

23-Jul

8,900

8-Jul-22

Sat - Sun

9 am - 4 pm

23-Jul

24-Jul

9,100

9-Jul-22

Tue

9 am - 4 pm

0.6

26-Jul

26-Jul

4,900

12-Jul-22

Sun

9am - 12pm

0.3

31-Jul

31-Jul

3,900

17-Jul-22

Balanced Body CoreAlign Instructor Training 1 - Thai by Apittiya ( exclude manual fee 2,800 THB )

Mon-Wed

9 am - 4 pm

1.6

1-Aug

3-Aug

21,250

18-Jul-22

Balanced Body CoreAlign Instructor Training 2 - Thai by Apittiya ( exclude manual fee 2,800 THB )

Mon-Wed

9 am - 4 pm

1.6

29-Aug

31-Aug

21,250

15-Aug-22

Fit® Training Pregnant & Post-Partum Clients - Thai by Sugulaya
Balanced Body Bodhi Suspension Instructor Training Comprehensive - Thai by Apittiya
Fit® Fitness Nutrition Specialist - Thai by Wiradech
Fit® - Functional Training 101 - Thai by Farn
Fit® Pre & Post RehabTraining - Thai by Sompat
Barbell Basics - Thai by Wongsatorn
August

September
Wed-Fri

9 am - 4 pm

1.6

14-Sep

16-Sep

18,000

31-Aug-22

Tue & Wed

9 am - 4 pm

1.2

13-Sep

14-Sep

8,900

30-Aug-22

Fri - Sun

8 am - 5.30 pm

TBD

30-Sep

2-Oct

14,250

30-Apr-22

Sat & Sun

9 am - 4 pm

12

5-Nov

6-Nov

5,900

22-Oct-22

Wed

9 am - 4 pm

0.6

23-Nov

23-Nov

4,900

9-Nov-22

Duration

STARTS

ENDS

COURSE PRICE

Special discounts
before

2-Day Online AFC 2021 Recorded Sessions

" 35 hours ONLINE via Teachable "

when apply

within 1 year

2,000

Anatomy 101 ( Thai Programme )

" 3 hours ONLINE via Teachable "

when apply

within 1 year

959

" 3 hours ONLINE via Giantmovement "

when apply

within 1 month

999

Intro to Health Coaching (English Programme)

" 3 hours ONLINE via Teachable "

when apply

within 1 year

919

Intro to Health Coaching (Thai Programme)

" 3 hours ONLINE via Teachable "

when apply

within 1 year

919
Special discounts
before

TBD

Balanced Body Anatomy in Three Dimensions - Thai by Apittiya ( exclude manual fee 2,600 THB )
Fit® Senior Fitness Specialist - Thai by Atikarn
October
Asia Fitness Conference 2022 ( at BITEC, Bangna, Bangkok, Thailand )
November
Running Fundamental - Thai by Atikarn & Thanakorn ( WORKSHOP for general public-NEW!! )
Fit® Women Fitness Essentials - Thai by Atikarn
ONLINE AND HYBRID COURSES

Rocktape Introduction of Basic Taping (Thai Programme)

WORKSHOPS for General Public

DAYS & TIMES

TIME

Class Hours

STARTS

ENDS

COURSE PRICE

Healthy Eating Essentials - Thai by Atikarn NEW *For General Public only*

TBD

9 am - 4 pm

6

TBD

TBD

3,900

Healthy Eating Essentials - English by Suzanne *For General Public only*

TBD

9 am - 4 pm

6

TBD

TBD

3,900

TBD

DAY

TIME

Class Hours

COURSE PRICE

Special discounts
before

MORNING sessions: 22 Jun/ 22 Jul (PT10) /1, 30 Aug /10, 28 Sep (PT11,17) / Oct 19 (PT19), 20(PT18) / 8 DEC (PT20)(Thai)

1 Day

9am - 12pm

3

TBD

TBD

2,600

2 weeks before

AFTERNOON sessions:

1 Day

1pm - 4pm

3

TBD

TBD

2,600

2 weeks before

BASIC LIFE SUPPORT (CPR, AED, Choking)

Updated:

June 22, 2022

ข้อกำหนดและเงือ่ นไข
กำรลงทะเบียนเรียนและกำรชำระเงิน
ปรับปรุงวันที่ 25 เมษายน 2565

ขอเรียนให้ทราบโดยทั่วกันว่าข้อกาหนดและเงื่อนไขต่อไปนี้มีผลในการสมัครเข้ารับการฝึกอบรมตามหลักสูตร กรุณาอ่าน
ข้อความทั้งหมดก่อนที่จะลงลายมือชื่อในใบสมัครและ/หรือชาระเงิน


กำรลงทะเบียนเพื่อเข้ำรับกำรฝึกอบรม
o “มำก่อน ได้สิทธิ์ก่อน” ทุกหลักสูตรจะใช้หลักการ “มาก่อน ได้สิทธิ์ก่อน” เช่น ผู้สมัครที่กรอกใบสมัครและลงทะเบียน (ใน
ระบบออนไลน์) และชำระค่ำฝึกอบรมก่อนจะได้รับการประกันว่าเป็นผู้มีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรและสามารถมา
รับเอกสารการฝึกอบรมได้เมื่อพร้อม ส่วนผู้สมัครที่ได้ลงทะเบียนไว้ แต่ยังไม่ได้ชาระเงินจะไม่ได้รับการประกันว่ามีสิทธิ์เข้ารับ
การฝึกอบรมในหลักสูตรและไม่ได้รับเอกสารการฝึกอบรมจนกว่าจะชาระค่าฝึกอบรมแล้ว
o รำยชื่อผู้รอสิทธิ์ (Waiting List) หากหลักสูตรฝึกอบรมมีผู้สมัครเต็มจานวนที่กาหนดไว้แล้ว ผู้สมัครสามารถขออยู่ในรายชือ
่ ผู้
รอสิทธิ์ โดยผู้อยู่ในรายชื่อนั้นจะมีสิทธิ์เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรนั้น หากมีผู้สมัครคนใดคนหนึ่งไม่สามารถเข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม และ/หรือสามารถจองสิทธิ์ในหลักสูตรที่จะจัดขึ้นในครั้งต่อไป รายชื่อผู้รอสิทธิ์จะใช้หลักการ
“มาก่อน ได้สิทธิ์ก่อน” เช่นเดียวกัน กล่าวคือ รายชื่อผู้รอสิทธิ์ที่มาก่อนจะได้รับการเสนอสิทธิ์ในการเข้ารับการฝึกอบรมก่อน



กำรชำระค่ำฝึกอบรม การชาระเงินจะเป็นไปตามเงื่อนไขของใบแจ้งหนี้ ผู้สมัครที่ไม่สามารถชาระเงินได้ตามเงื่อนไขที่ตกลงไว้จะ
ไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ารับการฝึกอบรมจนกว่าจะชาระเงินเสร็จสิ้น ผู้สมัครทุกคนจะได้รบั ข้อกาหนดในการชาระค่าฝึกอบรมดังต่อไปนี้
o ส่วนลดของกำรชำระเงินล่วงหน้ำ (Early Bird Discount) ผู้สมัครจะได้รับส่วนลด 10% จากค่าฝึกอบรมปกติ เมื่อชาระ
ค่าธรรมเนียมทั้งหมดล่วงหน้ำอย่ำงน้อย 2 สัปดำห์ก่อนวันเริ่มต้นการฝึกอบรม
o กำรผ่อนชำระเงิน อาจทาได้เป็นกรณีพิเศษภายใต้ดุลยพินิจของ FIT แต่เพียงผู้เดียว ทั้งนี้การผ่อนชาระสามารถกระทาได้ไม่
เกิน 3 งวดสาหรับหลักสูตรระยะยาว หรือ 2 งวดภายใน 3 เดือนหรือน้อยกว่า ทั้งนี้ผู้สมัครที่ผ่อนชาระค่าฝึกอบรมจะไม่ได้รับ
ส่วนลดใดๆ
o นักศึกษำที่กำลังศึกษำในระดับปริญญำตรี จะได้รับส่วนลด 30% จากค่าฝึกอบรมปกติและต้องชาระค่าธรรมเนียมทั้งหมด
สิทธิ์นี้ไม่สามารถใช้ร่วมกับส่วนลดในข้อกาหนดอื่นๆได้ ทั้งนี้ผู้สมัครจะต้องแสดงหลักฐานการเป็นนักศึกษาในระดับปริญญาตรี
ที่ยังไม่หมดอายุเพื่อรับสิทธิ์ดังกล่าว
o ส่ ว นลดของกำรสมั ค รแบบกลุ่ ม การได้ รั บ สิ ท ธิ์ นี้ ขึ้ น อยู่ กั บ นโยบายส่ ว นลดการสมั ค รแบบกลุ่ ม ของ FIT กรุ ณ าติ ด ต่ อ
support@fitthai.com หรือโทร 02 650 9242 หากมีผู้สมัครตั้งแต่ 3 คนหรือมากกว่าประสงค์จะลงทะเบียนเข้ารับ การ
ฝึกอบรม
o ภำษีหัก ณ ที่จ่ำย ขอเรียนให้ทราบว่าจะมีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3% กับใบแจ้งหนี้ทั้งหมดที่ชาระเงินโดยนิติบุคคล กรุณาแจ้ง
FIT ล่วงหน้าหากนิติบุคคลจะเป็นผู้ชาระเงิน เพื่อที่ทาง FIT จะได้ออกใบแจ้งหนี้ที่เหมาะสม
o ค่ำธรรมเนียมในกำรชำระเงินล่ำช้ำ คิดค่าธรรมเนียม 2% ต่อเดือนของจานวนเงินที่ค้างชาระทั้งหมด



กำรยกเลิกหรือกำรเลื่อนกำรอบรมหลักสูตรของ FIT
o หำก FIT ยกเลิกกำรอบรมหลักสูตร ผู้สมัครอาจ (1) ใช้ค่าธรรมเนียมที่ชาระมาแล้วในการชาระค่าธรรมเนียมในหลักสูตรอื่น
(2) ลงทะเบียนเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรเดิมที่จะมีขึ้นในครั้งถัดไป หรือ (3) ขอเงินคืนเต็มจานวน หากผู้สมัครขอเงินคืน
ผู้สมัครจะได้รับเงินภายในสองสัปดาห์หลังจากวันที่แสดงความจานง หากหลั กสูตรนั้นไม่สามารถเริ่มการฝึกอบรมได้ภายใน 1
ปีนับแต่วันเริ่มต้นการฝึกอบรมเดิม ผู้สมัครจะได้รับเงินคืนเต็มจานวน การยกเลิกการอบรมหลักสูตร เนื่องจากสถานการณ์การ
ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และ/หรือการระบาดของโรคอื่นๆ ได้รับการยกเว้นจากเงื่อนไขข้อ (3)
1

o

หำก FIT เลื่อนกำรอบรมหลักสูตรเนื่องจำกเหตุสุดวิสัย โดยเหตุดังกล่าวรวมถึงแต่ไม่จากัดเพียง กรณีมาตรการป้องกันการ
แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด 19 และ/หรือโรคระบาดอื่นๆของรัฐบาล หรือกรณีเชื้อไวรัสโควิด 19 จะส่งผลกระทบต่อ
สุขภาพและความปลอดภัยของพนักงานของ FIT นักเรียน ผู้สมัคร และบุคคลอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับการฝึกอบรม ผู้สมัครอาจ (1)
ใช้ค่าธรรมเนียมที่ชาระมาแล้วในการชาระค่าธรรมเนียมในหลักสูตรอื่นภายใน 18 เดือนนับแต่วันเริ่มต้นการฝึกอบรมหลักสูตร
เดิม (2) เริ่มเข้ารับการฝึกอบรมในรูปแบบออนไลน์หรือรูปแบบผสม (Hybrid) ของหลักสูตรเดียวกัน หรือ (3) โอนสิทธิ์การ
ลงทะเบียนไปให้บุคคลอื่น การขอคืนเงินไม่สามารถกระทาได้ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และ/หรือ
การระบาดของโรคอื่นๆ



ผู้สมัครเลื่อนกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม หากผู้สมัครที่ลงทะเบียนในหลักสูตรฝึกอบรมไว้แล้วมีความประสงค์จะเลื่อนการเข้ารับการ
ฝึกอบรมไปภายหลัง หรือเปลี่ยนไปฝึกอบรมในหลักสูตรอื่นแทน ผู้สมัครจะไม่สามารถเรียกรับเงินคืนได้ ค่าธรรมเนียมที่ชาระมาแล้ว
จะนาไปใช้ชาระหลักสูตรเดิมที่จะมีขึ้นในครั้งถัดไป หรือหลักสูตรอื่นในอัตราค่าธรรมเนียมเต็มจานวน และผู้สมัครจะต้องชาระส่วน
ต่างของค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นหากหลักสูตรใหม่นั้นมีค่าธรรมเนียมสูงกว่า และผู้สมัครจะต้องเข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่เลือก
ใหม่หรือหลักสูตรเดิมที่จะมีขึ้นในภายหลังภายใน 12 เดือนนับแต่วันเริ่มต้นการฝึกอบรมเดิม มิฉะนั้นเงินที่ชาระไว้จะถูกริบและไม่
สามารถเรียกคืนได้



ผู้สมัครยกเลิกกำรเข้ำรับกำรฝึกอบรม
o หลักสูตรที่ไม่มีรำยชื่อผู้รอสิทธิ์ ผู้สมัครที่ประสงค์จะยกเลิกการลงทะเบียนหลักสูตรสามารถโอนสิทธิ์ให้บุคคลอื่น โดยที่บุคคล
นั้นจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามที่แต่ละหลักสูตรได้กาหนดไว้และหลักสูตรนี้จะต้องไม่มีผู้ ที่รอสิทธิ์อยู่ในรายชื่อผู้รอสิทธิ์
โดยเงื่อนไขนี้จะไม่มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมใดๆ
o หลักสูตรที่มีรำยชื่อผู้รอสิทธิ์ ผู้สมัครที่ประสงค์จะยกเลิกการลงทะเบียนหลักสูตรซึ่งมีผู้ที่รอสิทธิ์อยู่ในรายชื่อผู้รอสิทธิ์จะได้รับ
เงินคืนหลังจากหักค่าธรรมเนียมการดาเนินการแล้ว 25% ยกเว้นผู้สมัครที่ยกเลิกการลงทะเบียนในช่วงสถานการณ์การระบาด
ของเชื้อไวรัสโควิด 19 และ/หรือการระบาดของโรคระบาดอื่นๆ จะไม่สามารถรับเงินคืนได้
o กำรขอรับเงินคืนเต็มจำนวน โดยทั่วไปกรณีนี้จะไม่สามารถกระทาได้ อย่างไรก็ตามผู้สมัครที่มีเหตุผลสาคัญที่ทาให้ไม่ สามารถ
เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรที่ลงทะเบียนและชาระเงินไว้แล้วได้ สามารถแจ้งความจานงขอรับเงินคืนและผู้สมัครจะได้รับ
การพิจารณาเป็นรายกรณีไป ทั้งนี้การขอรับเงินคืนเต็มจานวนในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และ/หรือ
การระบาดของโรคระบาดอื่นๆ จะไม่สามารถรับเงินคืนได้



กำรเข้ำสังเกตกำรณ์ในหลักสูตรประกำศนียบัตร ในบางกรณี เช่น ผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่ต้องการทาข้อสอบซ้าหรือ
ต้องการข้อมูลหรือฝึกปฏิบัติเพิ่มเติม อาจเข้าร่วมการฝึกอบรมได้หนึ่งครั้งในหลักสูตรที่ได้เรียนไปก่อนหน้าในฐานะผู้สังเกตการณ์
ภายใต้เงื่อนไขดังต่อไปนี้
o ช่วงระยะเวลำภำยใน 12 เดือนนับแต่วันที่สำเร็จกำรฝึกอบรม ผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรสามารถเข้ามาสังเกตการณ์
ได้โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ แต่จะจากัดจานวนของผู้สังเกตการณ์ในการฝึกอบรมแต่ละครั้ง โดยมีเงื่อนไขดังต่อไปนี้
 ไม่เกิน 4 คนสาหรับหลักสูตร Pilates Mat และ Personal Trainer
 ไม่เกิน 2 คนสาหรับหลักสูตร Pilates Reformer/Apparatus, CSCS, Yoga และ Health Coach
o ช่วงระยะเวลำมำกกว่ำ 12 เดือนนับแต่วันที่สำเร็จกำรฝึกอบรม ผู้สาเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรจะต้องเสียค่าธรรมเนียม
50% ของค่าธรรมเนียมหลักสูตร ณ วันที่เข้าร่วมสังเกตการณ์



ใบรับรองผลกำรฝึกอบรมหลักสูตรและประกำศนียบัตร
o หลักสูตรระยะสั้นและหลักสูตรเชิงปฏิบัติกำร ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทุกคนจะได้รับใบประกาศนียบัตรการเข้าร่วมหลักสูตร
ของ FIT โดย FIT จะออกใบประกาศนียบัตรดังกล่าวให้ภายใน 1 เดือนหลังจากจบหลักสูตร และสามารถติดต่อขอรับได้ที่ FIT
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ใบประกาศนียบัตรจะมีหมายเลขรหัสของ CEC/CEU สาหรับการต่ออายุใบประกาศนียบัตร ในช่วงสถานการณ์การระบาดของ
เชื้อไวรัสโควิด 19 และ/หรือการระบาดของโรคอื่นๆ FIT จะออกเป็นใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์ (E-certificate)
หลักสูตรประกำศนียบัตร ผู้เรียนทุกคนที่เข้ารับการฝึกอบรมในหลักสูตรประกาศนียบัตรจะได้ใบรับรองผลการเรียนพร้อม
สถานะได้แก่ ผ่านเกณฑ์ ไม่ผ่านเกณฑ์ หรือไม่สมบูรณ์
 ผู้ที่ผ่านเกณฑ์ และมีใบประกาศนียบัตรหลักสูตรการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (ซีพีอาร์) ที่ยังไม่หมดอายุ จะได้รับใบ
ประกาศนียบัตรการเข้าร่วมหลักสูตร ในช่วงสถานการณ์การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด 19 และ/หรือการระบาดของ
โรคอื่นๆ FIT จะออกเป็นใบประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์และเอกสารแสดงผลการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
 ผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์สามารถสอบซ่อมในส่วนที่ไม่ผ่านได้ฟรี 1 ครั้ง ภายในระยะเวลา 2 เดือนหลังจากวันสอบครั้งแรก การ
สอบซ่อมครั้งที่ 2 และครั้งต่อๆไปหรือการสอบซ่อมครั้งที่ 1 ภายหลังระยะเวลาที่กาหนดจะต้องชาระค่าธรรมเนียม
500 บาทต่อครั้ง การสอบซ่อมจะกระทาไม่ได้หากเกินระยะเวลา 1 ปีหลังจากวันสอบครั้งแรกและข้อมูลของผู้เข้ารับ
การฝึกอบรมจะถูกปิดไป
 ผู้เข้ารับการฝึกอบรมที่ส่งงานหรือมาสอบไม่ครบตามเงื่อนไขที่กาหนดจะได้รับสถานะ “ไม่สมบูรณ์” และจะต้องส่ง
งานหรือเข้าสอบให้ครบภายใน 2 เดือนหลังการสอบครั้งสุดท้าย การส่งงานหรือการเข้าสอบภายหลังระยะเวลาที่
กาหนดจะต้องชาระค่าธรรมเนียม 500 บาทและต้องกระทาภายในระยะเวลา 1 ปีหลังจากการสอบครั้งสุดท้าย หาก
เกินระยะเวลาที่กาหนดข้อมูลของผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะถูกปิดไป
กำรขอใบประกำศนียบัตรชนิดกระดำษใหม่ ในกรณีที่ใบประกาศนียบัตรชนิดกระดาษสูญหาย ผู้สาเร็จการฝึกอบรมตาม
หลั ก สู ต รสามารถขอใบประกาศนี ย บั ต รชนิ ด กระดาษใหม่ ไ ด้ โ ดยเสี ย ค่ า ธรรมเนี ย ม 500 บาทต่ อ ฉบั บ หรื อ ขอเป็ น ใบ
ประกาศนียบัตรอิเล็กทรอนิกส์แทน โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ



วิธีกำรชำระเงิน
o เงินสด
o บัตรเครดิต (จานวนเงินขั้นต่า 3,000 บาท)
o เช็ค - สั่งจ่าย “Fitness Innovations (Thailand) Limited”
o โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 205-0-51073-0 สาขาเพลินจิต SWIFT Code: BKKBTHBK โปรดเก็บหลักฐาน
การชาระเงินไว้ ผู้สมัครจะต้องรับผิดชอบค่าธรรมเนียมของธนาคารนอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการฝึกอบรม
หมำยเหตุ กรุณาสแกนหรือถ่ายรูปสาเนาหลักฐานการโอนเงิน และส่งอีเมลมาที่ support@fitthai.com โดยผู้สมัครจะได้รับ
อีเมลตอบกลับยืนยันการโอนเงินเมื่อมีการตรวจสอบบัญชีเรียบร้อยแล้ว



อื่นๆ
o

ที่จอดรถ ผู้เข้ารับการฝึกอบรมจะได้รับสิทธิ์ประทับตราบัตรจอดรถ 1 ดวงต่อวันเท่านั้น ซึ่งจะจอดรถฟรีได้ 1 ชั่วโมง และ
ได้รับส่วนลด 50% สาหรับชั่วโมงต่อๆไป

________________________________________________________________________________________________________________________________________

ข้ำพเจ้ำได้อ่ำนและทำควำมเข้ำใจข้อกำหนดและเงื่อนไขข้ำงต้นและยอมรับที่จะปฏิบัติตำมข้อกำหนดและเงื่อนไขดังกล่ำวนี้
ลายมือชื่อผู้สมัคร __________________________________________________________________________________
ชื่อ-นามสกุลผู้สมัคร (ตัวบรรจง) _________________________________________ วันที่_________________________
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Terms and Conditions of
Course Registration and Payment
Updated 25 April 2021

Please note the following terms and conditions which are applicable to your application. Read them carefully before signing
the application form and/or making payment.


Course Registration:
o “First Come - First Served” All courses are filled on a “first-come, first-served” basis i.e. candidates who complete
and register their application (preferably online), and pay their course fee will have their place guaranteed on
the course and may pick up their study materials as they become available. Candidates who have applied but not
yet paid are not guaranteed a seat in the course nor are they allowed access to the study materials until payment
is received.
o Waiting List: If a course is full, candidates can ask to be placed on a waiting list and may be assigned a seat in the
course should anyone not be able to attend the course for any reason and/or may apply for a seat on the following
course. The waiting list will also work on a “first-come, first-served” basis i.e. those at the top of the list will get
first offer of a seat on the course.



Payment of Course fees: Fee payment is expected as per the terms of your invoice. Candidates who fail to make payment
according to the agreed terms will not be permitted to attend class until payment is received. All participants are offered
the same payment terms based on the following guidelines:
o Early Bird Discount: Full payment of course fees at least 2 weeks before the course start date entitles the candidate
to a 10% discount on the regular course fee.
o Payment by Installment may be accepted in special circumstances under sole discretion of FIT, but never in more
than 3 installments for long courses or 2 installments for 3 months or less. No discounts are given to candidates
paying by installment.
o University Undergraduate Students are entitled to a 30% discount on regular course fees and must pay 100%
upfront. No other discounts are applicable with this student discount. The applicant shall present a valid
identification document to prove their undergraduate student status in order to receive the discount.
o Group Discounts may be granted based on our group discount policy. Please contact support@fitthai.com or call
02 650 9242, if you have 3 or more people wishing to enroll.
o Withholding Tax: Please note that withholding tax of 3% is applicable to all invoices paid by juristic persons. Please
always inform FIT in advance if a juristic person will be paying the invoice so that FIT can issue the appropriate
invoice.
o Late Payment Charge: A 2% per month of late payment charge is applicable on ALL overdue fees.



FIT Course Cancellation or Postponement:
o If FIT cancels a class, candidates may (1) apply the paid fee to another course, (2) register for the next scheduled
course or (3) request a full refund. Should the candidate request a refund, it will be paid within two weeks of the
request. Should the course not start within one year from the original course start date, you will be granted a full
refund. Cancellations due to COVID-19 pandemic and/or any other epidemic situation are exempt from option (3).
o If FIT postpones a class due to force majeure – including but not limited to COVID-19 and/or epidemic related
government restrictions or that COVID-19 will potentially impact the health and safety of the facilitators of FIT,
students, candidates and others related to the class - candidates may (1) apply their paid fee to another course
up to 18 months after the original start date, (2) start an online or hybrid version of the same course or (3) transfer
their registration to another candidate. Refunds cannot be provided during the COVID-19 pandemic situation
and/or any other epidemic situation.



Student Postponement of Study: Candidates registered for a course who seek to postpone their studies to a later time
or change to a different course are not entitled to a refund. Fees paid will be applied to the following original course or
other course in full and the candidate must pay any difference in fees if the alternative course is more expensive. Any
substitute or later course must be taken within 12 months from the original course start date. Otherwise, the payment
will be forfeited and cannot be refunded.



Student Cancellation of Study:
o Courses with No Waiting List: Candidates who choose to cancel their registration for a course may transfer their
place on the course to a substitute on condition that candidate fulfills the entry requirements and that there is no
active waiting list for that course. No additional charge will be applied.
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Courses with Waiting List: Candidates who choose to cancel their registration for a course where there is a waiting
list will be refunded their course fee less an administrative charge of 25%. Except for the candidates who choose
to cancel their registration during the COVID-19 pandemic and/or any other epidemic situation - these will not be
refunded.
Full Course Fee Refunds are not normally granted; however, candidates who have a serious reason for being
unable to take a course for which they have registered and paid may request a refund and this will be considered
on a case-by-case basis. Full refunds during COVID-19 pandemic and/or any other epidemic situation are not
available.



Certification Course Observation: In certain circumstances (e.g. if the graduates wish to resit an exam or need more input
or practice), the graduates may sit in on ONE subsequent offering of a course they have completed as observers under
the following conditions:
o Within 12 months of completion date of the initial course offering, the graduates can observe free of charge, but
the number of participants sitting in as observers is limited to the following:
 Not more than 4 observers for Pilates Mat, Personal Training
 Not more than 2 observers for Pilates Reformer or Apparatus, CSCS, Yoga or Health Coach.
o More than 12 months after completion date of the initial course offering, the graduates must pay 50% of the
course fee at the observation date.



Course Transcripts and Certificates:
o Short Courses and Workshops: All participants will receive a certificate of attendance for courses taken at FIT. FIT
will issue these certificates within one month of completion of the course and can be collected at FIT. The
certificate will include the relevant CEC/CEU code number for certification renewal. E-certification will be provided
during the COVID-19 pandemic situation and/or any other epidemic situation.
o Certification Courses: All participants attending a certification course will receive a transcript indicating their
grades and status (satisfied requirements, did not satisfy requirements or incomplete).
 Those who satisfy the requirements of the course and who have a currently valid CPR certificate will also
receive a certificate of satisfactory completion. E-certification and E-transcript will be provided during the
COVID-19 pandemic situation and/or any other epidemic situation.
 Those who did not pass, can resit the failed portion of their assessment one more time for free within 2
months of the initial exam date. Further or first resits after the stipulated period will be charged at 500
THB per attempt. No resits will be considered beyond one year of the initial exam date and their file will
be closed.
 Those who did not submit all required work or did not take all the exams as per the stipulated conditions
will receive an “incomplete” status. The incomplete participants shall subsequently submit the missing
works or take the missing exams within 2 months of the final exam. Later submission or examination will
be charged at 500 THB fee, provided that such work or examination is submitted or taken, as the case
may be, within one year of the final exam date. No submission or examination will be considered beyond
one year of the final exam date and their file will be closed.
o Replacement Printed Certificates: In case of lost printed certificate, the graduates may request a replacement
printed certificate at a cost of 500 THB per copy or replace as an E-certification with no charge.



Payment Process: Fees are payable by:
o Cash.
o Credit card (minimum amount of 3,000 THB).
o Cheque – pay “Fitness Innovations (Thailand) Limited”.
o Telegraphic transfer to Bangkok Bank A/C # 205-0-51073-0 Ploenchit Branch. Swift Code: BKKBTHBK. Bank charges
are the responsibility of the participant and should be paid at source. The participant shall keep the proof of
payment.
o IMPORTANT: Please scan a copy of the telegraphic transfer confirmation and email it to support@fitthai.com as
proof of payment. You will receive a return email confirmation once the funds are received in our account.



Other:
o Parking: Participants registered on a course will be entitled to a maximum of 1 parking stamp per day. This gives
you one free hour and a 50% discount on subsequent hours.

I have read and understand the above terms and conditions and agree to comply by them.
Signature of Applicant___________________________________________________________________________________
Full Name of Applicant (PRINT NAME): _______________________________________
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Date ________________________

