รายละเอียดการแข่งขัน
ื่ รายการแข่งข ัน
ชอ

2nd SINGHA Thailand Champions Tour

ว ันแข่งข ัน

19-21 เมษายน 2560

้ มอย่างเป็น
ว ันฝึ กซอ
ทางการ

วันอังคารที่ 18 เมษายน 2560

สนามแข่งข ัน

บลู แซฟไฟร์ กอล์ฟ แอนด์ รีสอร์ท
85 หมู่ 13 ตาบลช่องด่าน, อาเภอบ่อพลอย, จ.กาญจนบุรี 71160
โทรศัพท์ : 034 581 565 มือถือ 098 569 6614, 098 569 6615
แฟ็ กซ์: 034 581 639
ผู ้จัดการสนามฯ: 061-8249235 ผู ้จัดการโรงแรม: 061-8239235
Website: www.bsgolfclub.com

ประเภทการแข่งข ัน และ
รูปแบบการแข่งข ัน

ประเภทอายุตงั ้ แต่ 50 ปี ขน
ึ้ ไป โดยมีอายุครบ 50 ปี บริบรู ณ์ในวันก่อนเริม
่ การแข่งขัน
ประเภทเดียว ไม่มก
ี ารแบ่งประเภทอายุ และแข่งขันจากแท่นทีเดียวกัน
• แข่งขันแบบ สโตรค เพลย์ จานวน 3 วันๆละ 18 หลุม รวม 54 หลุม
• หลังจบการแข่งขัน 36 หลุม จะตัดจานวนนักกอล์ฟให ้เหลือ 60 คน และเสมอ
้ การแข่งขัน
• รอบสุดท ้าย วันที่ 21 เมษายน 2560 เริม
่ แข่งขันเวลา 7.00 น. เสร็จสิน
เรียนเชิญนักกอล์ฟและเจ ้าหน ้าทีท
่ ก
ุ คน ร่วมพิธม
ี อบรางวัล
หมายเหตุ นักกอล์ฟทีม
่ อ
ี ายุ 60 ปี บริบรู ณ์หรือมากกว่า สามารถใช ้รถกอล์ฟได ้

จานวน และ คุณสมบ ัติ
ผูเ้ ข้าแข่งข ัน

รับสมัครผู ้ร่วมแข่งขัน จานวนไม่เกิน 180 คน ประกอบด ้วย
• สมาชิกของสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย
• นักกอล์ฟอาชีพทีไ่ ม่ได ้เป็ นสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทยไม่ม ี
สิทธิเ์ ข ้าร่วมการแข่งขัน ผู ้ทีจ
่ ะได ้เข ้าแข่งขันคือผู ้ทีค
่ ณะกรรมการบริหารการ
แข่งขันรายการ Thailand Champions Tour เชิญให ้ร่วมแข่งขันเท่านัน
้

เงินรางว ัล

1,000,000 บาท
หมายเหตุ เงินรางวัลจะถูกหักภาษี ณ ทีจ
่ า่ ย 5% และเงินบริจาคเข ้าสมาคมกีฬากอล์ฟ
อาชีพแห่งประเทศไทย 5% รวมเป็ น 10%

ว ันร ับสม ัคร

เปิ ดรับสมัคร 19 มีนาคม 2560 และ ปิ ดรับสมัครวันที่ 5 เมษายน 2560

ค่าสม ัคร

จานวน 2,200 บาท

ว ันลงทะเบียน

นักกอล์ฟสามารถลงทะเบียน ณ สนามแข่งขัน ในวันที่ 18 เมษายน 2560

ค่าแคดดี้ และค่ารถ
กอล์ฟ
การจ่ายเงินรางว ัล

ค่าแคดดี้ 300 บาท ต่อ 18 หลุม และค่ารถกอล์ฟ 600 บาทต่อ 18 หลุม (ในกรณีท ี
นักกอล์ฟใช ้รถร่วมกัน 2 คน ค่ารถกอล์ฟเพิม
่ เป็ น 800 บาทต่อ 18 หลุม)
จ่ายโดยวธีโอนเงินรางวัลเข ้าบัญชีธนาคารเท่านัน
้ โดยกาหนดให ้นักกอล์ฟทีเ่ ข ้าแข่งขัน
เปิ ดบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาใดก็ได ้ และส่งข ้อมูลบัญชีให ้กับฝ่ ายจัดการแข่งขัน
่ บัญชีและผู ้รับเงินรางวัลต ้องเป็ นชือ
่ เดียวกัน ฝ่ ายจัดการแข่งขันจะไม่สามารถโอน
โดยชือ
เงินรางวัลให ้กับนักกอล์ฟจนกว่าจะได ้รับข ้อมูลบัญชีธนาคารดังกล่าว

้ ม
ค่าบริการสนามว ันซอ

แสดงบัตรสมาชิกสมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย หรือบัตรสมาชิกสมาคม
นักกอล์ฟอาชีพอาวุโสไทย โดยทางสมาคมฯ อนุญาตให ้เข ้าซ ้อมเฉพาะวันธรรมดา โดย
เสียค่ากรีนฟี ราคา 300 บาท ค่าแคดดี้ 300 บาท รวม 600 บาทต่อ 18 หลุม

ฝ่ายจ ัดการแข่งข ัน

ผู ้อานวยการจัดการแข่งขัน: ธนกร ภูมวิ งศ์
ผู ้ตัดสิน: นิทัศน์ ขันกสิกรรม เกริกชัย บุญประเสริฐ

ติดต่อเพือ
่ สม ัครแข่งข ัน

ั
คุณศริ ล
ิ ักษณ์ สนแย้ม (คุณพู) โทรศพท์
089-956-6996

