รายละเอียดการแข่งขัน
รายการแข่ งขัน
สถานที่จัดการแข่ งขัน

วันแข่ งขัน
จานวนผู้เข้ าแข่ งขัน

การลงทะเบียน

ค่ าแค้ ดดี ้
วันซ้ อม

สนามไดร์ ฟ

ห้ องล็อกเกอร์
ห้ องเก็บถุงกอล์ ฟ
นักกายภาพบาบัด
โรงแรม

สนามบิน
เจ้ าหน้ าที่ทวั ร์ นาเม้ นท์

ปฐมนิเทศ

ติดต่ อสอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม

การแข่ งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ ายของออลไทยแลนด์ กอล์ ฟทัวร์ ประจาปี 2562
วอเตอร์ มิลล์ กอล์ ฟ คลับ แอนด์ รี สอร์ ท
44 หมู่ 2 ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทร (662) 549-1555-8, (666) 4936-0029
เว็บไซต์ : www.watermillgolf.com
11-14 ธันวาคม 2561
จานวนผู้เข้ าแข่งขันสูงสุดไม่เกิน 156 คน หลังจบการแข่งขัน 36 หลุมจะมีการตัดตัว ผู้ทที่ าคะแนนได้ ดที ี่สดุ 80 คนและเสมอ
จะผ่านเข้ าแข่งขันใน 2 รอบสุดท้ าย หลังจากที่แข่งครบ 72 หลุม ผู้ที่ทาคะแนนดีที่สดุ 35 คนและเสมอจะได้ รับสิทธิ์เป็ น
สมาชิกประเภทที่ 15 ของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ประจาปี 2562 และผู้ที่อยูใ่ นอันดับที่ 36 ถึง 80 และเสมอ จะได้ รับสิทธิ์
เป็ นสมาชิกประเภทที่ 17 ของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ประจาปี 2562



ลงทะเบียนได้ ที่ห้องทัวร์ นาเม้ นท์อยูด่ ้ านในคลับเฮ้ าส์
สามารถลงทะเบียนได้ ตงแต่
ั ้ วนั อาทิตย์ที่ 9 ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 07:00 น. - 16:00 น. และในวันจันทร์ ที่ 10
ธันวาคม 2561 ระหว่างเวลา 07:00 น. – 12:00 น.
 ในกรณีฉกุ เฉินและนักกอล์ฟไม่สามารถลงทะเบียนได้ ตามกาหนดเวลา นักกอล์ฟต้ องแจ้ งเจ้ าหน้ าที่ทางอีเมล
Q-School2019@allthailandgolftour.com
350 บาท ต่ อ 1 รอบ
10 ธันวาคม
หลุม 1 ระหว่างเวลา 06:30 น. - 15:00 น.
หลุม 10 ระหว่างเวลา 06:30 น. - 09:00 น.
หมายเหตุ นักกอล์ฟไม่ต้องจองเวลาออกรอบในวันซ้ อม
10-13 ธันวาคม
06:00 น. - 17:00 น.
หมายเหตุ 10 - 13 ธ.ค จ่ายลูกตะกร้ าสุดท้ ายเวลา 16:30 น.
14 ธันวาคม
06:00 น. จนถึงเวลากลุม่ สุดท้ ายออกรอบ
อยูด่ ้ านในคลับเฮ้ าส์
ไม่มี
ล็อกเกอร์ หญิง
เวลาทาการ 09:00 – 18:00 (วันจันทร์ ), 1 ชัว่ โมงก่อนเวลาออกรอบกลุม่ แรกจนถึงกลุม่ สุดท้ ายจบการแข่งขัน (อังคาร-ศุกร์ )
วอเตอร์ มิลล์ กอล์ ฟ คลับ แอนด์ รี สอร์ ท
44 หมู่ 2 ต.โพธิ์แทน อ.องครักษ์ จ.นครนายก 26120
โทร (662) 549-1560-3, (666) 4936-0030
ราคา 1,200 บาท/ห้ อง/คืน รวมอาหารเช้ าสาหรับ 2 ท่าน
จองห้ องพักได้ ที่ อีเมล wantana.p@bgiglass.com
สนามบินสุวรรณภูมิ
ระยะทางจากสนามบินถึงสนามกอล์ฟและโรงแรม ประมาณ 88 กิโลเมตร ( 2 ชัว่ โมง 30 นาที โดยสารด้ วยรถยนต์)
ผู้อานวยการจัดการแข่ งขัน: พนัส หิรัญสิริสมบัติ
ผู้ตัดสิน: พุฒิสรรค์ ศรีจารุวิภาส, ชยุต แสวงทรัพย์, สุวรรณ สิงห์สกุล, วรวิทย์ บุญประเสริฐ, ศิระพงศ์ ไมตรียืนยง
ออลไทยแลนด์ กอล์ ฟทัวร์ : นันทพล ดลวิทยากุล
15 ธันวาคม 2561 เวลา 08:30 น. – 16:00 น.
สถานที่ คลับเฮ้ าส์
*** ผู้ที่ทาคะแนนดีที่สดุ 80 คนและเสมอในการแข่งขันรอบคัดเลือกรอบสุดท้ ายของออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์ ประจาปี
2562 จาเป็ นต้ องเข้ าร่วมปฐมนิเทศ ***
ห้ องทัวร์ นาเม้ นท์
โทร
(6681) 372-6462 อีเมล
Q-School2019@allthailandgolftour.com
สานักงานใหญ่ออลไทยแลนด์กอล์ฟทัวร์
โทร
(662) 667-4250
อีเมล

Q-School2019@allthailandgolftour.com

