รายการแข่งข ัน
Tournament

รายละเอียดการแข่งข ัน : Tournament Information
เอสเอที ไทยแลนด์ พีจเี อ วันเดย์ ทัวร์ ครัง้ ที่ 6
6th SAT-THAILAND PGA ONE DAY TOUR

สนามแข่งข ัน
Host Venue

สนามกอล์ฟ วอเตอร์ฟอร์ด วัลเล่ย ์ เชียงราย 333 หมู่ 5 ตําบลป่ าซาง อําเภอเวียงเชียง
รุ ้ง จังหวัดเชียงราย 57210
333 Moo 5, Pa Sang Sub-district, Wieng Chiang Rung District, Chiang Rai
57210 Tel: 053 953 440, email: info@waterford.co.th

เงินรางว ัลรวม
Total Prize Money

250,000.00 บาท/ภาษีหัก ณ ทีจ
่ ่าย 5% (นักกอล์ฟต่างชาติ15 %) / levy fee 5%
250,000.00 baht/Withholding Tax: 5% (15 % for Foreigner) / Levy fee 5%

ว ันเปิ ดร ับสม ัคร
Entry Open Date

วันจันทร์ท ี่ 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564
Monday 8 November 2021

ว ันปิ ดร ับสม ัคร
Entry Closing Date

วันพุธที่ 24 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:00 น.
Wednesday 24 November 2021 by 16:00 hrs.

กําหนดถอนต ัว
Withdrawal Closing
Date

วันศุกร์ท ี่ 26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 16:00 น./นักกอล์ฟเป็ นผู ้จ่ายค่าธรรมเนียมของธนาคาร
ในการโอนเงินในกรณีมก
ี ารคืนเงินค่าสมัครเนือ
่ งจากมีการถอนตัวก่อนกําหนด
Friday 26 November 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.

ว ันแข่งข ัน
Tournament

วันจันทร์ท ี่ 6 ธันวาคม 2564 / กลุม
่ แรกเริม
่ การแข่งขันประมาณ 07:00 น.
Monday 6 December 2021 / First group starting time approx. 07:00 am.

ลําดับสิทธิก
์ ารแข่งขัน:
Field Size:

ไม่เกิน 100 คน ตัดตัว 30 คน (ไม่เสมอ) เพือ
่ เล่นต่อในรายการ Singha-SAT TDT Chiangmai
100,Cut-Figure : 30 (No ties) to continue playing Singha-SAT TDT Chiangmai

ค่าสม ัคร
Entry Fee

่ บัญชี
ค่าสมัคร 1,900 บาท (รวมภาษี มล
ู ค่าเพิม
่ แล ้ว) โอนเงินเข ้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ ชือ
สมาคมกีฬากอล์ฟอาชีพแห่งประเทศไทย เลขทีบ
่ ัญชี 406-2-60623-6
1,900 Baht (Tax included) Please wire transfer Siam Commercial Bank / Account No.
406‐2‐60623‐6.

การสม ัคร
Apply
แคดดี้
Caddie Fee

https://forms.gle/1V1C8aE24ec1zpch8
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 นตัวจะต ้องเป็ น
แคดดีท
้ ผ
ี่ า่ นการอบรมหลักสูตรแคดดีอ
้ าชีพของ Thailand PGA และหรือ 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.

ฝ่ายจ ัดการแข่งข ัน
Tournament Official

ั ดิ์ แต ้มประเสริฐ / หัวหน ้าผู ้ตัดสิน: พนัส หิรญ
ผู ้อํานวยการจัดการแข่งขัน: จิตติศก
ั สิรส
ิ มบัต ิ
Tournament Director: Jittisak Tamprasert / Chief Referees: Phanut Hirunsirisombut

ติดต่อสมาคมกีฬา
กอล์ฟอาชีพแห่ง
ประเทศไทย
Contact Thailand
PGA

้ 21 ถนนรามคําแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ
286 อาคารการกีฬาแห่งประเทศไทย ชัน
กรุงเทพ 10240
286 Sports Authority of Thailand, 21st Floor, Ramkhamhaeng Road, Hua-mark,
Bangkapi, Bangkok 10240 Tel: 099 038 8010
E-mail: support@thailandpga.or.th Website: www.thailandpga.or.th

ข้อกําหนดสําค ัญ
1. เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ผู ้เข ้าร่วมการแข่งขันทีเ่ จ ้าหน ้าทีส
่ าธารณสุขประเมินว่า
่ งการติดเชือ
้ โควิด-19 ในระดับทีม
เป็ นผู ้มีความเสีย
่ ผ
ี ลกระทบต่อการแข่งขัน จะไม่อนุญาตให ้เข ้าร่วมการ
แข่งขัน
2. ผู ้เข ้าร่วมการแข่งขัน ต ้องได ้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19 แล ้วอย่างน ้อย 1 เข็ม (หรือตามทีส
่ าธารณสุข
จังหวัดกําหนด)
้ Covid-19 ด ้วยวิธก
3. ก่อนเข ้าสนามแข่งขัน ผู ้เข ้าร่วมการแข่งขัน ต ้องได ้รับการตรวจหาเชือ
ี าร PCR หรือ
ATK ไม่เกิน 72 ชัว่ โมง นับแต่วันทีไ่ ด ้รับการตรวจ และต ้องส่งใบรับรองให ้กับสมาคมฯ
4. ผู ้เข ้าร่วมการแข่งขันต ้องปฏิบัตต
ิ ามมาตรการสาธารณสุขอย่างเคร่งครัดทัง้ ในสนามแข่งขันและนอก
่ งในการติดเชือ
้ โควิด-19
สนามแข่งขัน โดยปฏิบัตต
ิ นอย่างระมัดระวังเพือ
่ ไม่ให ้เกิดความเสีย
5. จังหวัดทีจ
่ ัดการแข่งขันอาจมีมาตรการอืน
่ ๆ ซึง่ จะประกาศให ้สมาชิกทราบต่อไป

