รายละเอียดการแข่งขัน

รายการ

4 SINGHA Thailand Champions Tour 2019

วันที่

25 - 27 กันยายน 2562

้
วันฝึ กซอม

วันอังคารที่ 24 กันยายน 2562
หมายเหตุ: 1. นักกอล์ฟต ้องจ่ายค่ากรีนฟี 400 บาท และค่าแคดดี้ 350 บาท / 18 หลุม
้ (ไม่ต ้องจ่ายในรอบแข่งขัน)
ในรอบฝึ กซอม
้ (สามารถใสข
่ าสน
ั ้ ได ้ใน
2. นักกอล์ฟต ้องแต่งกายตามระเบียบในวันฝึ กซอม
้
่ างเกงขายาวตามระเบียบ)
รอบฝึ กซอมเท่
านัน
้ รอบแข่งขันต ้องใสก
้
3. นักกอล์ฟทุกคนสามารถใชรถกอล์
ฟได ้
(ค่ารถกอล์ฟ เดีย
่ ว 600 บาท / 18 หลุม)

สนามแข่งขัน

th

ิ ล์ กอล์ฟ รีสอร์ท แอนด์สปา
รอยัลฮล
100/3 หมู่2 ถนนสาริกา-นางรอง, ตําบลสาริกา, อําเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000
Tel 037 385 090-3, 081 762 8762 Fax 037 385 094

ประเภทการแข่งขัน

ประเภท Senior Pro อายุตงั ้ แต่ 50 ปี ขึน
้ ไปประเภทเดียว ไม่มก
ี ารแบ่งประเภทอายุ และ
TEE OFF จากแท่นเดียวกัน
• แข่งขันแบบ สโตรค เพลย์ จํานวน 3 วันๆละ 18 หลุม รวม 54 หลุม
• หลังจบการแข่งขัน 36 หลุม จะคัดนักกอล์ฟให ้เหลือ 60 คน และเสมอ
ิ้ การแข่งขัน เรียนเชญ
ิ ทุกท่าน ร่วมพิธม
• รอบสุดท ้าย เริม
่ แข่งขันเวลา 7.00 น. เสร็จสน
ี อบ
รางวัล
้
หมายเหตุ: นักกอล์ฟทุกคนสามารถใชรถกอล์
ฟได ้ โดยนักกอล์ฟเป็ นผู ้จ่ายค่ารถกอล์ฟเอง

คุณสมบัตผ
ิ ู ้เข ้าแข่งขัน

รับสมัครผู ้ร่วมแข่งขัน จํานวนไม่เกิน 180 คน ประกอบด ้วย
ิ ของ Thailand Champions Tour
- สมาชก
ี ทีไ่ ม่ได ้เป็ นสมาชก
ิ ของ Thailand Champions Tour ไม่มส
ิ ธิเ์ ข ้า
- นักกอล์ฟอาชพ
ี ท
ิ จากกรรมการบริหารการแข่งขันรายการ Thailand
ร่วมการแข่งขัน ยกเว ้นได ้รับเชญ
Champions Tour

เงินรางวัล

1,000,000 บาท (ตัดตัวผู ้เล่น 60 คนและเสมอ)
หมายเหตุ: เงินรางวัลทีไ่ ด ้รับ จะถูกหักภาษี 5% และเงินสนับสนุน Thailand Champions
Tour 5% รวมเป็ น 10%

การสมัคร / ชาํ ระค่าสมัคร

เปิ ดรับสมัคร 22 สงิ หาคม 2562 / ปิ ดรับสมัครวันที่ 18 กันยายน 2562

ค่าสมัคร

จํานวน 2,200 บาท

วันลงทะเบียน

วันที่ 24 กันยายน 2562

แคดดี้ / รถกอล์ฟ

ค่าแคดดี้ 350 บาทต่อ 18 หลุม และค่ารถกอล์ฟ เดีย
่ ว 600 บาท / 18 หลุม
้
หมายเหตุ: นักกอล์ฟสามารถใชรถกอล์ฟในทุกรอบการแข่งขัน โดยต ้องจ่ายค่ารถกอล์ฟเอง
จ่ายโดยวิธโี อนเงินรางวัลเข ้าบัญชธี นาคารเท่านัน
้ โดยกําหนดให ้นักกอล์ฟทีเ่ ข ้าแข่งขัน
เปิ ดบัญชธี นาคารไทยพาณิชย์ สาขาใดก็ได ้ และสง่ ข ้อมูลบัญชใี ห ้กับ Thailand
ื่ บัญชแ
ี ละผู ้รับเงินรางวัลต ้องเป็ นชอ
ื่ เดียวกัน Thailand
Champions Tour โดยชอ
Champions Tour จะไม่โอนเงินรางวัลให ้กับนักกอล์ฟจนกว่าจะได ้รับข ้อมูลบัญชธี นาคาร
ดังกล่าว

การจ่ายเงินรางวัล

ค่าบริการสนาม

ิ Thailand Champions Tour เข ้าซอมวั
้
แสดงบัตรสมาชก
นธรรมดา ค่ากรีนฟี รวมแคดดี้ 750
บาทต่อคน (ค่ารถกอล์ฟ เดีย
่ ว 600 บาท /18 หลุม)

ฝ่ ายจัดการแข่งขัน

Tournament Director: ธนกร ภูมวิ งศ ์
ิ รรม / เกริกชย
ั บุญประเสริฐ / สมชาย อ่อนอิม
ิ /
Referees: นิทศ
ั น์ ขันกสก
่ สน
วราพงศ ์ หรีรักษ์ / สุทศ
ั น์ วงษ์ บัวทอง

สมัครแข่งขัน ติดต่อ

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

