รายการแข่งข ัน
Tournament
สนามแข่งข ัน
Host Venue

เงินรางว ัลรวม
Total Prize Money
ว ันเปิ ดร ับสม ัคร
Entry Open Date
ว ันปิ ดร ับสม ัคร
Entry Closing Date
กําหนดถอนต ัว
Withdrawal
deadline:
รอบค ัดเลือก
Qualifying Round
้ ม
รอบฝึ กซอ
Practice Round
ว ันแข่งข ัน
Tournament
Rounds.

จํานวนผูเ้ ข้าแข่งข ัน /
Field Size:

ค่าสม ัคร
Entry Fee

การสม ัคร
Apply

แคดดี้ / Caddie Fee

ฝ่ายจ ัดการแข่งข ัน
Tournament Official
ติดต่อสมาคมกีฬา
กอล์ฟอาชีพแห่ง
ประเทศไทย
Contact Thailand
PGA

รายละเอียดการแข่ งขัน : Tournament Information

สิงห์ - เอสเอที ทีดท
ี ี ภูเก็ต 2021
SINGHA-SAT TDT Phuket 2021
สนามบลูแคนยอน คันทรี คลับ (Lakes Course)
165 ถนนเทพกระษั ตรี ตําบลไม ้ขาว อําเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 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
1,000,000.00 บาท/ภาษีห ัก ณ ทีจ
่ า
่ ย 5% (น ักกอล์ฟต่างชาติ15 %) / levy fee 5%
Baht 1,000,000.00/Withholding Tax :5% (15 % for Foreigner) / Levy fee 5%

วันเสาร์ท ี่ 4 กันยายน 2564
Saturday 4 September 2021
วันพุธที่ 10 กันยายน 2564 เวลา 16:00 น.
Wednesday 15 September 2021 by 16:00 hrs.
วันศุกร์ท ี่ 12 กันยายน 2564 เวลา 16:00 น. / นักกอล์ฟเป็ นผู ้จ่ายค่าธรรมเนียมของธนาคารใน
การโอนเงินในกรณีมก
ี ารคืนเงินค่าสมัครเนื่องจากมีการถอนตัวก่อนกําหนด
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.
ใช ้ผล 30 อันดับ / ไม่รวมเสมอ จากรายการ เอสเอที ไทยแลนด์พจ
ี เี อ วัน เดย์ ทัวร์ ครัง้ ที่ 2
วันจันทร์ 27 กันยายน 2564 / เริม
่ การแข่งขันประมาณ 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.
วันจันทร์ท ี่ 27 กันยายน 2564 / Monday 27 Sep 2021 / 13:00 เป็ นต ้นไป
เวลาเริม
่ ฝึ กซ ้อมกลุม
่ สุดท ้าย: 15:30 น. / Last Starting Time: 15:30
28-29 กันยายน 2564 (อังคาร -พุธ) / 28-29 Sep 2021 (Tuesday-Wednesday)
ไม่เกิน 132 คน ตัดตัว 50 คน (และเสมอ) / Field Size 132 / Cut-figure : 50 & ties
่
ค่าสมัคร 1,900 บาท (รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ แล ้ว) โอนเงินเข ้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชือ
บัญชี สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เลขทีบ
่ ัญชี 406-2-60623-6
1,900 Baht (Tax included) Please wire transfer Siam Commercial Bank / Account No.
406‐2‐60623‐6.
https://forms.gle/EmgL42xunhrFMZHN6
ค่าคูปองแคดดี้ 350 บาท ต่อ 18 หลุม (ควรมีคา่ ทิปอย่างน ้อย 350 บาท) ในกรณีใช ้แคดดี้
ส่วนตัว ต ้องแจ ้ง Thailand PGA โดยระบุไว ้ในใบสมัคร นักกอล์ฟทีใ่ ช ้แคดดีส
้ ว่ นตัว แคดดีน
้ ัน
้
จะต ้องเป็ นแคดดีท
้ ผ
ี่ า่ นการอบรมหลักสูตรแคดดีอ
้ าชีพของ Thailand PGA และ/หรือ 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.
ั ดิ์ แต ้มประเสริฐ / หัวหน ้าผู ้ตัดสิน: พนัส หิรญ
ผู ้อํานวยการจัดการแข่งขัน: จิตติศก
ั สิรส
ิ มบัต ิ
Tournament Director: Jittisak Tamprasert / Chief Referees: Phanut Hirunsirisombut
้ 21 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
286 อาคารการกีฬาแห่งประเทสไทย ชัน
กรุงเทพ 10240
286 Sports Authority of Thailand, 21st Floor, Ramkhamhaeng Road, Hua-mark,
Bangkapi, Bangkok 10240 โทรศัพท์ / Tel .02 136 2091 โทรสาร / Fax: 02 136 2092
E-mail : support@thailandpga.or.th website: www.thailandpga.or.th

เงือ
่ นไขและข้อกําหนดสําค ัญในการเดินทางเข้าจ ังหว ัดภูเก็ต / SANDBOX SWING
CONDITIONS FOR ALL WHO ARE TRAVELING INTO PHUKET / SANDBOX SWING
การเดินทางเข ้าจังหวัดภูเก็ตโดยเครือ
่ งบิน ให ้เดินทางถึงสนามบินก่อนเวลามากกว่าปกติเนือ
่ งจากจะมีการตรวจเอกสาร
อย่างละเอียด โดยเอกสารทีต
่ ้องเตรียม ได ้แก่
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.
2.
3.

4.
5.

บัตรประชาชน / ID card or Passport
หนังสือขออนุญาตเดินทางเข ้าจังหวัดภูเก็ต (ขอได ้จากเจ ้าหน ้าทีส
่ มาคมฯ) / Letter from SAT to allowed travel
into Phuket (available at Thailand PGA staff) - PRINT
หลักฐานการฉีดวัคซีน / Vaccinated document: - PRINT
ต ้องได ้รับวัคซีน 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
ผลการตรวจโควิด-19 / Covid-19 test result - PRINT
• ไม่เกิน 72 ชัว่ โมง นับแต่วันทีไ่ ด ้รับการตรวจ / not more than 72 hours before date of entry.
ลงทะเบียนใน www.gophuget.com / Capture หน ้าทีอ
่ นุมัตไิ ว ้ เพือ
่ สามารถตรวจสอบ
Registered in www.gophuket.com / capture approved page for checking process
หลังจากเครือ
่ งบินลงทีส
่ นามบินภูเก็ตและเข ้าไปในอาคารสนามบิน จะมีเจ ้าหน ้าทีต
่ รวจเอกสารอีกครัง้
After arrived at the Phuket airport building / all documents will be check again
หมายเหตุ:
1. โปรดตรวจสอบรายละเอียดเพิม
่ เติมเรือ
่ งมาตรการตรวจคัดกรองการเดินทางเข ้าจังหวัดภูเก็ต
Please check further information for traveling into Phuket.
2. เนื่องจากเป็ นรายการแข่งขันทีท
่ ก
ุ คนต ้องปฏิบต
ั ต
ิ ามระเบียบมาตรการทางสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทัง้ ในและนอก
สนามแข่งขัน ผู ้ฝ่ าฝื นจะไม่อนุญาตให ้เข ้าร่วมในรายการแข่งขันทุกรายการในจังหวัดภูเก็ต
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. เพือ
่ ความสะดวกของสมาชิกทุกคน ลําดับสิทธิก
์ ารเข ้าแข่งขันรายการทีจ
่ ังหวัดภูเก็ตของ SAT-Thailand PGA One
Day Tour / Thailand Development Tour และ Thailand PGA Tour แต่ละ Tour จะใช ้ลําดับสิทธิเ์ ดียวกันทัง้ 2
รายการโดยไม่มก
ี ารเปลีย
่ นหลังจบการแข่งขันแต่ละรายการ
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. การจ่ายเงินรางวัลทัง้ 6 รายการทีแ
่ ข่งขันในจังหวัดภุเก็ต จะจ่ายพร ้อมกันครัง้ เดียวในวันที่ 11 ตุลาคม 2564 โดย
วิธก
ี ารโอนเงินทางบัญชี
Prize Money for all the 6 events played in Phuket will be paid on 11 October 2021 via bank transfer
only.
5. ตามมาตรการของจังหวัดภูเก็ต หลังจากเดินทางเข ้าจังหวัดภูเก็ตแล ้ว นักกอล์ฟ แคดดี้ และเจ ้าหน ้าทีท
่ ก
ุ คน ต ้อง
ได ้รับการตรวจ Covid-19 ด ้วยวิธ ี ATK ทุกๆ 5 วัน ตามวัน เวลาทีก
่ าํ หนดโดยสมาคมฯ โดยสมาคมฯจะเป็ นผู ้ออก
ค่าใช ้จ่ายใสส่วนนี้ นักกอล์ฟทีไ่ ม่มาตรวจตามวัน เวลาทีก
่ ําหนด จะต ้องหาสถานทีต
่ รวจ ATK ด ้วยค่าใช ้จ่ายของ
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.
สามารถดูรายละเอียดการแข่งขันเพิม
่ เติมได ้ที่ www.thailandpga.or.th
For further information, please go to www.thailandpga.or.th

