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สว ัสดีคร ับ พีๆ่ น้องๆและน ักกอล์ฟชาวจาปี ใหญ่ทก
ุ ท่าน
ั จากการทีฟ
กลับมาพบกันอีกครัง้ เป็ นครัง้ ที่ 5 ของปี 2558 ครัง้ นีม
้ าเร็วก่อนกาหนดอันเนือ
่ งมาจากเหตุสด
ุ วิสย
่ ้า
ฝนถล่มประเทศไทยโดยเฉพาะในคืนวันที่ 17 กันยายน ฝนตกหนักมากทีส
่ นาม Royal Hill ทัง้ คืนเลยทาให ้เกิดน้ าท่วม
ขังแถมยังเจอน้ า ป่ าไหลหลากอีก คณะกรรมการฝ่ ายจัด การแข่งขันได ้หารือ กับสนามแล ้วเห็ นสมควรที่จะเลื่อนการ
แข่งขันออกไปโดยกาหนดไว ้เป็ นวันเสาร์ท ี่ 17 ตุลาคม 2558 จึงต ้อขออภัยกับสมาชิกมา ณ ทีน
่ ี้ด ้วยครับ กาหนดการ
แข่งขันยังคงเป็ นเหมือนเดิมทุกประการและหวังว่าสมาชิกขาประจาคงจะไปกันอย่างเนืองแน่นเช่นเดิมนะครับ
จากตารางการแข่งขันประจาปี 2558 ทีฝ
่ ่ ายจัดการแข่งขันได ้มีการปรึกษากับจาปี เหาะในเรือ
่ งของการกาหนด
วันและเดือนมิให ้ตรงกันเพือ
่ ทีจ
่ ะให ้สมาชิกได ้มีโอกาสในการเข ้าร่วมแข่งขันได ้ทัง้ สองชมรม สาหรับกาหนดการแข่งขัน
ครัง้ ที่ 5/2558 ซึง่ จะเป็ นแมทช์ประจาปี กาหนดเป็ นเดือนพฤศจิกายน คณะกรรมการชมรมฯได ้พยายามค ้นหาสนาม
้ นารอบๆ กรุงเทพฯ ปริมณฑล หรือจังหวัดใกล ้เคียงซึง่ หายากมากสาหรับช่ว ง Hi Season บาง
ใหม่ๆ หรือสนามชัน
สนามก็เต็มจนถึงต ้นปี หน ้า บางสนามก็ไม่รับปิ ดสนามเนื่องจากมีการรับนั กกอล์ฟต่างชาติ จึงต ้องขยับออกไปไกลจาก
กรุงเทพฯ อีกนิดนึงแถวๆ บ่อพลอย กาญจนบุรี นั่ นคือสนาม Grand Prix Golf Club
ซึง่ สนามนี้น ้องๆ ทีไ่ ด ้เคยมี
โอกาสไปสัมผัสมาแล ้วบอกกันเป็ นเสียงเดียวว่าสวยงามมาก เป็ นสนามใหม่เพิง่ เปิ ดมาได ้ไม่นาน คณะกรรมการฯ จึงมี
มติเลือกสนาม Grand Prix Golf Club เป็ นสนามสาหรับการแข่งขันครัง้ ที่ 5/2558 ถึงแม ้ว่าค่าใช ้จ่ายจะสูงไปหน่อยแต่
นีค
่ อ
ื การแข่งขันครัง้ สุดท ้ายประจาปี 2558 ถือเป็ นการมอบของขวัญปี ใหม่ให ้กับสมาชิกทุกท่านไปด ้วยเลย
สาหรับกาหนดการแข่งขันครัง้ ที่ 5/2558 ทีส
่ นาม Grand Prix Golf Club นัน
้ กาหนดจัดการแข่งขันใน วันเสาร์
ที่ 07 พฤศจิกายน 2558 T-Off 10.30 น. สนนราคาอยูท
่ ี่ 1,300 บาท (Green fee + Caddy fee + Golf cart 2 คน
ต่อ 1 คัน + อาหาร เครือ
่ งดืม
่ และของรางวัลมากมาย) ทางสนามอนุญาตให ้ออกรอบได ้ 6 ท่านต่อ 1 กลุ่มเลยทีเดียว
รางวัล Grand Price นอกเหนือจากของชมรมฯ แล ้วยังมีรางวัลพิเศษสุดๆ ทีส
่ นามมอบให ้รางวัลละ 40,000 บาท อีก
2 รางวัล เรียกว่าจัดหนั กจัดเต็มกันไปเลย ครัง้ นี่ใครพลาดบอกได ้คาเดียวว่า “เสียดายมาก” ไปชมสภาพสนามเรียก
น้ าย่อยกันก่อนเลยดีกว่า

และเช่นเดิมส าหรั บสมาชิกที่ท าการจองก๊วนผ่านตัว แทนขายเรียบร ้อยแล ้ว สามารถโอนช าระเงินล่ว งหนา้
ระหว่างวันที่ 26 ตุลาคม - 04 พฤศจิกายน 2558 จะได ้รับส่วนลดพิเศษท่านละ 100 บาท (เหลือ 1,200 บาท) ขอย้า
่
นะครับจองก๊วนก่อนโอนนะครับ โดยโอนเงินเข ้าบัญชี ชือ
"นายธีรพล โชติชนาภิบาล หรือ นายชาย เอีย
่ มศิร ิ เพือ
่
ชมรมกอล์ฟการบินไทย" ธนาคารกรุงไทย สาขาการบินไทย เลขทีบ
่ ญ
ั ชี 079-0-08395-7 แล ้วยืนยันการชาระเงินทาง
ั ัด-เลขประจาต ัวพน ักงาน-จุดขึน
ื่ -นามสกุล-สงก
้ รถ จองก่อน-โอนก่อนSMS มาที่ 081-643-4119 ระบุชอ
ได ้ส่วนลดและได ้สิทธิกอ
่ นนะครับ…..
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สมาชิกทีไ่ ม่ประสงค์จะขับรถไปเอง ทางชมรมฯ ได ้จัดรถบัสไว ้คอยบริการจานวน 2 คัน โดยมีค่าใช ้จ่ายอยู่ท ี่
200 บาทต่อ 1 ท่าน จุดจอดรถบัสรับ-ส่ง จัดไว ้ที่ สานักงานใหญ่ 1 คัน และดอนเมือง (ต ้นโพธิ)์ 1 คัน และทางชมรมฯ
ขอให ้สมาชิกชาระค่ารถบัสล่วงหน ้า โดยการโอนเข ้ามาพร ้อมกับค่าสมัครแข่งขัน รวมเป็ นเงิน 1,400 บาท (ค่าสมัคร+
ค่ารถบัส) เพือ
่ ทีจ
่ ะได ้จัดเตรียมรถให ้พอเพียงกับสมาชิก โดยทางชมรมฯ ขอสงวนสิทธิใ์ นการขอคืนเงินหลังจากทีโ่ อน
เรียบร ้อยแล ้ว แต่สมาชิกสามารถโอนสิทธิใ์ ห ้เพือ
่ นสมาชิกท่านอืน
่ ได ้โดยแจ ้งให ้ตัวแทนขายบัตรทราบล่วงหน ้า
ขอทบทวนเรือ
่ งของสถานภาพของสมาชิกผู ้เกษี ยณ สมาชิก MSP และ Family (บุค คลในครอบครัวของ
สมาชิก) ให ้ทราบกันอีกครัง้ นะครับ
-

-

สมาชิกทีเ่ กษี ยณอายุแล ้วจะได ้รับสิทธิการเป็ นสมาชิกโดยไม่ต ้องชาระค่าสมาชิกรายปี
สมาชิก MSP สามารถชาระค่าสมาชิกเพือ
่ รักษาสถานภาพการเป็ นสมาชิกชมรมกอล์ฟการบินไทยโดยนั บ
จากเดือนทีท
่ ่าน MSP จนถึงปี ทีเ่ กษี ยณอายุครบ 60 ปี (สิทธิส
์ ว่ นลดนี้ เริม
่ ใช ้สาหรับสมาชิกทีข
่ อ MSP
ตัง้ แต่ปี 2558 เป็ นต ้นไป) โดยชมรมฯ จะเก็บค่าสมาชิกในราคาพิเศษคือ เก็บเพียง 50% จากจานวนเดือน
ทีเ่ หลืออยู่ แต่ต ้องไม่ต่ากว่า 24 เดือน ตัวอย่างเช่น
 สมาชิกทีเ่ หลืออายุงาน 48 เดือน จะต ้องชาระค่าสมาชิก เดือนละ 100 บาท ทัง้ หมด 48 เดือน
เป็ นเงิน 4,800 บาท แต่ทางชมรมฯ ให ้ส่วนลดเป็ นกรณีพเิ ศษคือ คิดในราคา 50% ฉะนั น
้ สมาชิก
MSP ก็จะจ่ายในราคาเพียง 2,400 บาท
 สาหรับสมาชิกทีเ่ หลืออายุงาน 24 เดือน ชาระค่าสมาชิกเดือนละ 100 บาท = 2,400 บาท ก็ต ้อง
จ่ายตามราคา 2,400 บาท ตามข ้อกาหนดของทางชมรมฯ หรือหากสมาชิกมีจานวนเดือนน ้อยกว่า
24 เดือน ก็ชาระค่าสมาชิกเดือนละ 100 บาทตามจานวนเดือนของอายุงานทีเ่ หลืออยูจ
่ ริง
ทางชมรมฯ ได ้ประชุมร่ว มกันและมีม ติให บ
้ ุคคลในครอบครัว ของสมาชิกเช่น สามีหรือ ภรรยาและบุต รที่
ถูก ต ้องตามกฎหมาย/ตามที่แ จ ้งกับ บริษัท สามารถสมัค รเป็ นสมาชิก ของชมรมกอล์ฟ ได ้ โดยช าระค่ า
สมาชิกเป็ นรายปี ๆ ละ 1,200 บาท(มกราคม - ธันวาคม) โดยสมาชิกดังกล่าวจะเป็ นสมาชิกประเภทสมทบ
และจะได ้รับสิทธิเ์ ช่นเดียวกับสมาชิกของชมรมฯ ทุกประการ สาหรับในปี นย
ี้ งั เหลือการแข่งขันอีก 1 ครัง้ นะ
ครับ สนใจทีจ
่ ะเป็ นสมาชิกฯ กันก็สามารถสมัครได ้เลยในราคา 200 บาท (พ.ย.2558 –ธ.ค. 2558) สาหรับ
สถานภาพการเป็ นสมาชิกของปี 2558 นีน
้ ะครับ
สอบถามข ้อมูลเพิม
่ เติมได ้ที่
คุณประสิทธิ์ เวียงลอ (นกแล) 02-545 1311, 084-343 9835
คุณสุภท
ั รา พรหมคุณ (หมู) 02-545 1947, 086-100 6997

ท ้ายทีส
่ ด
ุ นี้ก็หวังไว ้ว่า การแข่งขันครัง้ ที่ 5/2558 ซึง่ จะเป็ นการแข่งขันครัง้ สุดท ้ายของปี 2558 สมาชิกชมรมฯ
ของเราคงจะมากัน อย่างคับคั่งนะครับ คาดว่าอากาศในช่วงเดือนพฤศจิกายนกาลั งจะเข ้าสู่หนา้ หนาวสภาพอากาศ
น่าจะเย็นสบายดี อาจจะมีร ้อนบ ้างในช่วงกลางวันแต่ก็ดก
ี ว่าฝนตกนะครับและคงจะไม่มเี หตุสวุ ส
ิ ัยเหมือนกับครัง้ ผ่านมา
ซึง่ ทาให ้สมาชิกและพี่ๆ ทีเ่ กษี ยณอายุงานเลยมากันไม่ครบ……ต ้องขออภัยแทนคณะกรรมการฯ ทุกท่า นมา ณ ที่นี้
อีกครัง้ นะครับ หลายๆ ท่านวางแผนการเดินทางท่องเทีย
่ วในช่วงเดือนธันวาคมถึงปี ใหม่ก็ขอให ้เดินทางปลอดภัยทุกๆ
ท่านนะครับ ช่วงนีอ
้ ากาศเปลีย
่ นแปลงบ่อยรักษาสุขภาพด ้วยนะครับ
สิง่ ส าคั ญ ที่สุด อีก สิง่ หนึ่ง ที่ข าดเสีย มิไ ด ้คือ ชมรมกอล์ฟ การบิน ไทย และสมาชิก ชมรมฯ ทุ ก คน ขอขอบพระคุ ณ
ท่านผู ้สนั บ สนุ นทุกๆ ท่าน ที่ให ้การสนั บ สนุ นชมรมฯ ด ้วยดีเ สมอมา ซึง่ ทาให ้ชมรมฯ สามารถจัด หาสนามดีๆ ให ้กับ
สมาชิกฯ และทางชมรมฯ หวังเป็ นอย่างยิง่ ว่า จะได ้รับการสนับสนุนจากท่านในทุกๆ โอกาสต่อไป...ขอขอบพระคุณครับ
สน ับสนุนการแข่งข ันโดย

พบกันใหม่ปีหน ้า 2559 สวัสดีครับ
กบข้างกรีน
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Special Promotion
สำหรับท่ำนที่ประสงค์อยำกจะพักผ่อนค้ำงคืนที่สนำม Grand Prix Golf Club
ทำงสนำมได้จดั รำคำพิเศษมอบให้ท่ำนในรำคำห้องละ 1,300 บำท (สำหรับ 2 ท่ำน รวมอำหำรเช้ำ)
และ
เล่นกอล์ฟในวันอำทิตย์ที่ 8 ตุลำคม 2558 ได้ในรำคำพิเศษ 1,700 บำท ต่อ 1 ท่ำน
(Green Fee + Caddy Fee + Golf Cart)
ติดต่อ
คุณประหยัด 081-879-6104

