
 

รายละเอยีดการแข่งขัน : Tournament Information 
รายการแขง่ขนั 
Tournament 

สงิห ์- เอสเอท ีทดีที ีภเูก็ต 2021  
SINGHA-SAT TDT Phuket 2021 

สนามแขง่ขนั 
Host Venue 

สนามบลแูคนยอน คันทร ีคลับ (Lakes Course) 
165 ถนนเทพกระษัตร ีตาํบลไมข้าว อาํเภอถลาง จังหวดัภเูก็ต 83110 
Blue Canyon Country Club (Lakes Course) 
165 Thepkrasatree Rd, Mai Khao, Amphoe Thalang, Chang Wat Phuket 83110 Hotline: +66 
(0)81 894 9274  Tel: +66 (0)76 328 088 Ext. 100, 101 www.bluecanyonphuket.com+66 (0) 
83 550 6373  +66 (0) 83 550 6683 

เงนิรางวลัรวม 
Total Prize Money 

1,000,000.00 บาท/ภาษหีกั ณ ทีจ่า่ย 5% (นกักอลฟ์ตา่งชาต1ิ5 %) / levy fee 5%  
Baht 1,000,000.00/Withholding Tax :5% (15 % for Foreigner) / Levy fee 5% 

วนัเปิดรบัสมคัร  
Entry Open Date  

วันเสารท์ี ่4 กันยายน 2564 
Saturday 4 September 2021 

วนัปิดรบัสมคัร  
Entry Closing Date  

วันพุธที ่10 กันยายน 2564 เวลา 16:00 น.  
Wednesday 15 September 2021 by 16:00 hrs. 

กําหนดถอนตวั  
Withdrawal 
deadline:    

วันศกุรท์ี ่12 กันยายน 2564 เวลา 16:00 น. / นักกอลฟ์เป็นผูจ่้ายคา่ธรรมเนียมของธนาคารใน
การโอนเงนิในกรณีมกีารคนืเงนิคา่สมัครเน่ืองจากมกีารถอนตัวกอ่นกําหนด 
Friday 17 September 2021 by 16:00 hrs. / Bank's transfer fee due to the 
reimbursement of a entry fee or any other fee cause by player's withdrawal before 
deadline will be pay by the player. 

รอบคดัเลอืก 
Qualifying Round 

ใชผ้ล 30 อันดับ / ไมร่วมเสมอ จากรายการ เอสเอท ีไทยแลนดพ์จีเีอ วัน เดย ์ทวัร ์ครัง้ที ่2 
วันจันทร ์27 กันยายน 2564 / เริม่การแขง่ขันประมาณ 07:00 น./ Determined by Top 30 / 
no ties from 2ND SAT-Thailand PGA One Day Tour, Monday 27 Sep 2021 / Starting 
time approx. 07:00 am.  

รอบฝึกซอ้ม 
Practice Round 

วันจันทรท์ี ่27 กันยายน  2564  / Monday 27 Sep 2021 / 13:00 เป็นตน้ไป 
เวลาเริม่ฝึกซอ้มกลุม่สดุทา้ย: 15:30 น. / Last Starting Time: 15:30  

วนัแขง่ขนั 
Tournament 
Rounds. 

 
28-29 กันยายน 2564 (อังคาร -พุธ) / 28-29 Sep 2021 (Tuesday-Wednesday) 

จํานวนผูเ้ขา้แขง่ขนั / 
Field Size: 

ไมเ่กนิ 132 คน ตดัตวั 50 คน (และเสมอ)  / Field Size 132 / Cut-figure : 50 & ties 

คา่สมคัร  
Entry Fee 

คา่สมัคร 1,900 บาท (รวมภาษีมลูคา่เพิม่แลว้) โอนเงนิเขา้บัญช ี  ธนาคารไทยพาณชิย ์ชือ่
บัญช ีสมาคมกฬีากอลฟ์อาชพีแหง่ประเทศไทย เลขทีบ่ัญช ี406-2-60623-6  
1,900 Baht (Tax included) Please wire transfer Siam Commercial Bank / Account No. 
406‐2‐60623‐6. 

การสมคัร 
Apply 

https://forms.gle/EmgL42xunhrFMZHN6 

แคดดี ้/ Caddie Fee  คา่คปูองแคดดี ้350 บาท ตอ่ 18 หลมุ (ควรมคีา่ทปิอยา่งนอ้ย 350 บาท) ในกรณีใชแ้คดดี้
สว่นตัว ตอ้งแจง้ Thailand PGA โดยระบไุวใ้นใบสมัคร  นักกอลฟ์ทีใ่ชแ้คดดีส้ว่นตัว แคดดีนั้น้
จะตอ้งเป็นแคดดีท้ีผ่า่นการอบรมหลักสตูรแคดดีอ้าชพีของ Thailand PGA และ/หรอื Thai LPGA 
Caddie Coupon is Baht 350.00 per 18th holes for club’s caddies. (Tip expect at minimum 
350 Baht). In case use personal Caddie, must inform Thailand PGA by writing in the 
application form. 

ฝ่ายจดัการแขง่ขนั 
Tournament Official 

ผูอ้ํานวยการจัดการแขง่ขัน: จติตศิกัดิ ์แตม้ประเสรฐิ / หวัหนา้ผูต้ดัสนิ: พนัส หรัิญสริสิมบัต ิ
Tournament Director: Jittisak Tamprasert / Chief Referees: Phanut Hirunsirisombut 

ตดิตอ่สมาคมกฬีา
กอลฟ์อาชพีแหง่
ประเทศไทย  
Contact Thailand 
PGA  

286 อาคารการกฬีาแหง่ประเทสไทย ชัน้ 21 ถนนรามคาํแหง แขวงหวัหมาก เขตบางกะปิ 
กรุงเทพ 10240 
286 Sports Authority of Thailand, 21st Floor, Ramkhamhaeng Road, Hua-mark, 
Bangkapi, Bangkok 10240  โทรศัพท ์/ Tel .02 136 2091   โทรสาร / Fax: 02 136 2092 
E-mail : support@thailandpga.or.th  website: www.thailandpga.or.th 
 

 
 
 

https://forms.gle/EmgL42xunhrFMZHN6
mailto:support@thailandpga.or.th
http://www.thailandpga.or.th/


 

 
เงือ่นไขและขอ้กาํหนดสําคญัในการเดนิทางเขา้จงัหวดัภเูก็ต / SANDBOX SWING 

CONDITIONS FOR ALL WHO ARE TRAVELING INTO PHUKET / SANDBOX SWING 
 

การเดนิทางเขา้จังหวดัภเูกต็โดยเครือ่งบนิ ใหเ้ดนิทางถงึสนามบนิกอ่นเวลามากกวา่ปกตเิน่ืองจากจะมกีารตรวจเอกสาร
อยา่งละเอยีด โดยเอกสารทีต่อ้งเตรยีม ไดแ้ก ่ 
To ensure to have extra time to arrive the airport prior the departure time as it will take time for the airport 
official to check all traveling documents, the required document are as follows: 
 
1. บัตรประชาชน / ID card or Passport 
2.  หนังสอืขออนุญาตเดนิทางเขา้จังหวดัภเูกต็ (ขอไดจ้ากเจา้หนา้ทีส่มาคมฯ) / Letter from SAT to allowed travel 

into Phuket (available at Thailand PGA staff) - PRINT 
3.  หลกัฐานการฉีดวคัซนี / Vaccinated document: - PRINT 

ตอ้งไดรั้บวคัซนี Covid-19 / Must be vaccinated with 1 of the following 
•  Sinovac  :  ครบ 2 เข็ม / 2 Doses 
•  Sinopharm  :  ครบ 2 เข็ม / 2 Doses 
•  AstraZeneca :  1 เข็ม / 1 Dose 
•    Moderna  :  1 เข็ม / 1 Dose 
•  Pfizer  :  1 เข็ม / 1 Dose 
•  Johnson & Johnson :  1 เข็ม / 1 Dose 

4.  ผลการตรวจโควดิ-19 / Covid-19 test result - PRINT 
• ไมเ่กนิ 72 ชัว่โมง นับแตว่ันทีไ่ดรั้บการตรวจ / not more than 72 hours before date of entry. 

5.  ลงทะเบยีนใน www.gophuget.com / Capture หนา้ทีอ่นุมัตไิว ้เพือ่สามารถตรวจสอบ 
     Registered in www.gophuket.com / capture approved page for checking process 
 

หลังจากเครือ่งบนิลงทีส่นามบนิภเูกต็และเขา้ไปในอาคารสนามบนิ จะมเีจา้หนา้ทีต่รวจเอกสารอกีครัง้ 
After arrived at the Phuket airport building / all documents will be check again 

 
หมายเหต:ุ  
1. โปรดตรวจสอบรายละเอยีดเพิม่เตมิเรือ่งมาตรการตรวจคดักรองการเดนิทางเขา้จังหวดัภเูก็ต 

Please check further information for traveling into Phuket. 
2. เน่ืองจากเป็นรายการแขง่ขันทีท่กุคนตอ้งปฏบิตัติามระเบยีบมาตรการทางสาธารณสขุอยา่งเคร่งครัดทัง้ในและนอก

สนามแขง่ขัน ผูฝ่้าฝืนจะไมอ่นุญาตใหเ้ขา้ร่วมในรายการแขง่ขันทกุรายการในจังหวดัภเูก็ต  
Note: All participants are required to strictly comply with the Covid-19 terms. Anyone who breaches 
any of the above terms will be prohibited from participating in the tournament. 

3.  เพือ่ความสะดวกของสมาชกิทกุคน ลําดับสทิธิก์ารเขา้แขง่ขันรายการทีจั่งหวดัภเูกต็ของ SAT-Thailand PGA One 
Day Tour / Thailand Development Tour และ Thailand PGA Tour แตล่ะ Tour จะใชล้ําดับสทิธิเ์ดยีวกันทัง้ 2 
รายการโดยไมม่กีารเปลีย่นหลังจบการแขง่ขันแตล่ะรายการ 
For convenience of members, the same categories will be maintained and used for the entries into 
each of the tournaments in Phuket without updating after completion of each. 

4.  การจ่ายเงนิรางวลัทัง้ 6 รายการทีแ่ขง่ขันในจังหวัดภเุกต็ จะจ่ายพรอ้มกันครัง้เดยีวในวันที ่11 ตลุาคม 2564 โดย
วธิกีารโอนเงนิทางบญัช ี 
Prize Money for all the 6 events played in Phuket will be paid on 11 October 2021 via bank transfer 
only. 

5.  ตามมาตรการของจังหวดัภเูก็ต หลังจากเดนิทางเขา้จังหวดัภเูก็ตแลว้ นักกอลฟ์ แคดดี ้และเจา้หนา้ทีท่กุคน ตอ้ง
ไดรั้บการตรวจ Covid-19 ดว้ยวธิ ีATK ทกุๆ 5 วัน ตามวนั เวลาทีก่าํหนดโดยสมาคมฯ โดยสมาคมฯจะเป็นผูอ้อก
คา่ใชจ่้ายใสสว่นน้ี นักกอลฟ์ทีไ่มม่าตรวจตามวัน เวลาทีก่ําหนด จะตอ้งหาสถานทีต่รวจ ATK ดว้ยคา่ใชจ่้ายของ
ตนเอง 
After arrive Phuket, all players, caddies and all official must go through covid test (ATK) every 5 days. 
Thailand PGA will pay for the cost. 

 
สามารถดรูายละเอยีดการแขง่ขันเพิม่เตมิไดท้ี ่www.thailandpga.or.th 
For further information, please go to www.thailandpga.or.th 

http://www.gophuget.com/
http://www.gophuket.com/

