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สวัสดีนักขี่ ICE ทุกทา่น,  
 
เราคณะผู้จัดยินดีต้อนรับผู้ที่เข้าร่วมงาน International Chiang Mai Enduro 2018 ทุกท่าน ทางเรา
รู้สึกตื่นเต้นกับผลตอบรับการสมัครในปีนี้เป็นอย่างยิ่ง ในปีนี้งาน ICE ได้รับความสนใจจากนักขี่ทั่วโลก
เป็นอย่างมาก และมีผู้ที่จะเข้าร่วมที่เป็นนักขี่ระดับ Enduro World Series และ DH World Cup 
หลายท่านด้วยกัน และเป็นคร้ังแรกที่เรามีผู้สมัครเกินการคาดหมายจึงท าให้เกิดรายช่ือผู้สมัครส ารอง 
 
ในคร้ังนี้เราได้รับอนุญาตจัดงานในพื้นที่อุทยานแห่งชาติที่มีช่ือเสียงที่สุดแห่งหนึ่ง ในเชียงใหม่ ท่านจะได้
ขี่ในเส้นทางธรรมชาติที่ถือว่าดีที่สุดแห่งหนึ่งในทวีปเอเซีย เส้นทางจะเร่ิมจากชั้นความสูงที่ท่านจะได้ข่ี
ผ่านป่าดิบช้ืนจนไปถึงพื้นที่บริเวณตีนเขาที่เป็นป่าผลัดใบ โดยระหว่างทางท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตของ
ชาวเขาเผ่าม้ง และผ่านพื้นที่เกษตรของชาวเขา และขอให้นักขี่สนับสนุนกิจการท้องถิ่นโดยการใช้จ่าย
อาหาร น้ าดื่ม และของที่ระลึก ตามสมควร 
 
ผมขอความกรุณานักขี่ทุกท่านพึงระลึกเสมอว่าเราขี่อยู่ในอุทยานแห่งชาติที่เราทุกคนมีหน้าที่รักษาไว้
อย่างดีที่สุด กรุณาใช้สติ รักษากฎของอุทยานแห่งชาติและกติกาของ ICE อย่างเคร่งครัดตลอดเวลา 
ส าหรับท่านที่จะไปขี่ซ้อมกันเองท่านต้องช าระค่าบริการ และค่าบ ารุงให้กับส านักงานของอุทยาน  
 
ป.ล. ส าหรับนักขี่ที่ซื้อบริการ ICE Package กรุณาดูข้อมูลการเดินทาง และตารางวันซ้อมที่ส่งไปให้ทาง
อีเมล  
 
ขอให้โชคด ีปลอดภัย และสนุก กันทุกท่านครับ 
 
ม.จ.นวพรรษ์ ยุคล  
ICE Director 
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ชื่องาน International Chiang Mai Enduro 2018, Asian Enduro Series 
Round 4 (Final) 

สถานที่ โรงแรมคุ้มภูค า จังหวัดเชียงใหม่ 

เว็บไซต์ http://www.internationalchiangmaienduro.com 
https://enduro.asia 
http://www.facebook.com/InternationalChiangMaiEnduro 
https://www.facebook.com/ThailandEnduroSeries 

การลงทะเบียน ค่าลงทะเบียนรวม 3,500 บาท 
*ไม่สามารถคืน / โอนย้ายเงินค่าลงทะเบียนได้ 
*หากชิปจับเวลาสูญหาย หรือเสียหายต้องจ่ายค่าปรับ 2,000 บาท 

รุ่น Elite Men | Elite | 18+ 
Elite Women | Femenino | 18+ 
Master A | Aficionado | 30-39 
Master B | Kenage | 40-49 
Master C | Legend | 50+ 
Junior | Prodigy | 17- 
Team 
**ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงรุ่นได้ภายหลังลงทะเบียนแล้ว 
*มีรางวัลให้นักจักรยานอนัดับท่ี 1 ถึง 5 ในทุกรุ่นการสมัคร และรางวัล
ประเภททีมอันดับท่ี 1 - 3 

http://www.internationalchiangmaienduro.com/
https://enduro.asia/
http://www.facebook.com/InternationalChiangMaiEnduro
https://www.facebook.com/ThailandEnduroSeries
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ข้อตกลง นักจักรยานทุกท่านต้องเข้าใจ และยอมรับว่ามาร่วมกจิกรรมเองโดยสมัครใจ 
ท่านต้องรับผิดชอบตนเองต่อการร่วมกิจกรรม ความบาดเจ็บหรือความ
เสียหายจากการข่ีนี้ หรือจากการฝกึซ้อมเพื่อเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ต้อง
รับทราบและเข้าใจว่าการข่ีจักรยานเมาเทนไบค์และกจิกรรมอันเกี่ยวเนื่อง
กับงานนี้อาจเป็นอนัตราย ซึ่งท่านจะเข้าร่วมกิจกรรมด้วยการยอมรับความ
เสี่ยงเอง และรับผิดชอบด้วยตนเองทุกประการต่อการบาดเจ็บ และเสียหาย
ใดๆ ก็ตามท่ีจะเกิดข้ึน ต้องทราบว่าระหว่างการข่ีจะมีหลายช่วงของเส้นทาง
ท่ียากล าบาก และต้องข่ีด้วยความเร็วสูง จึงขอแนะน าให้นักข่ีจักรยานแต่ละ
ท่านโปรดท าประกันอุบัติเหตุไว้เพื่อให้คุ้มครองในกรณีท่ีเกิดเหตุ 

นักข่ีจักรยานทุกท่านต้องมั่นใจว่าตนมสีุขภาพดี ต้องแสดงตนได้ว่ามีสุขภาพ
สมบูรณ์ พร้อมเข้าร่วมกิจกรรม ทุกท่านต้องเข้าใจว่าจะเป็นการข่ีท่ี
ยากล าบากอนัประกอบด้วยการข่ีจักรยานข้ึนเสน้ทางชันและระยะทางอัน
ยาวไกลสลับกนัจนจบการข่ี ต้องยอมรับว่าตนได้อ่านข้อตกลงนี้แล้วอย่าง
ละเอียดและเข้าใจตลอดจนยอมรับและปฏิบัติตามอยา่งเคร่งครัด 

ใบอนุญาตการขี่จักรยาน ไม่ต้องใช้  

ก าหนดการ เวลาท าการกองอ านวยการ 
ICE 

พ 28 พ.ย.: 0900-1700 
พฤ 29 พ.ย.: 0700-1700 
ศ 30 พ.ย.: 0700-1700 
ส 1 ธ.ค.: 0700-1700 
อา 2 ธ.ค.: 0700-1700 
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 รับอุปกรณ์ รับได้ท่ีกองอ านวยการ ICE โรงแรมคุ้มภูค า 
พ 28 พ.ย.: 0900-1700 
พฤ 29 พ.ย.: 0700-1700 
 
รับเบอร์ข่ีท่ีกองอ านวยการ ICE โรงแรมคุ้มภู
ค า 
ศ 30 พ.ย.: 1700-1900 

 ก าหนดแจกแผนท่ีเสน้ทาง พ 28 พ.ย.: 1700 บนเวปไซท์ 
International Chiang Mai Enduro 
website 

 บรรยายสรุปกิจกรรม ICE ท่ีกองอ านวยการ ICE โรงแรมคุ้มภูค า  
 
บรรยายสรุปวันซ้อม 
พ 28 พ.ย.: 1800 
พฤ 29 พ.ย.: 1800* 
*ส าหรับนักข่ีท่ียังไม่ได้ฟังบรรยายสรุปท่ีจะ
ซ้อมในวันศุกร์ 
 
บรรยายสรุปงาน ICE ที่นักขี่ทุกคนต้องเข้า
ฟัง 
ศ 30 พ.ย.: 1800 
(โปรดตรงเวลา) 

 วันซ้อม  
(ไม่มีเจ้าหน้าท่ีในทาง) 

พฤ 29 พ.ย.: 0800-1600* 
ศ 30 พ.ย.: 0800-1600* 
*บริการรับ-ส่ง เฉพาะผู้ท่ีสมัครแพคเกจซ้อม 

http://www.internationalchiangmaienduro.com/
http://www.internationalchiangmaienduro.com/
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 ล าดับข่ีรอบคัดเลือก และ
ล าดับข่ี ICE Days 

ที่ Special Stage 5 
ศ 30 พ.ย.: 0830 
 
>>ล าดับข่ีรอบคัดเลือก Qualification Start 
List จะติดประกาศ ณ.กองอ านวยการ ICE 
โรงแรมคุ้มภูค า ในวันพุธท่ี 28<< 
 
>>ล าดับข่ี ICE Days Start List และสติก
เกอร์เบอร์จะแจก ณ.กองอ านวยการ ICE 
โรงแรมคุ้มภูค า หลังการบรรยายสรุปงานวัน
ศุกร ์30<< 
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 ICE วันแรก 
 
 
 
 

 
 

 

ICE วันสุดท้าย 

เสาร ์1 ธ.ค.: 
0700 นักข่ีรายงานตัว 
0745 เดินทางโดยรถขนส่ง 
0845 ปล่อยตัว LS1 (นักข่ีทุกคน) 
0945 นักข่ีทุกคนพร้อมท่ีกองอ านวยการ
บ้านม้ง 
1030 ปล่อยตัวเวฟ 1 SS1 
 
อาทิตย ์2 ธ.ค.:  
0700 นักข่ี Wave 1-3 รายงานตัว 
0745 เดินทางโดยรถขนส่ง 
0845 ปล่อย LS5 (Wave 1) 
0903 ปล่อย LS5 (Wave 2) 
0921 ปล่อย LS5 (Wave 3) 
0945 ปล่อย SS5 (Wave 1) 
 
0800 นักข่ี Wave 4-6 รายงานตัว 
0835 เดินทางโดยรถขนส่ง 
0939 ปล่อย LS5 (Wave 4) 
0957 ปล่อย LS5 (Wave 5) 
1015 ปล่อย LS5 (Wave 6) 
1039 ปล่อย SS5 (Wave 4) 

 พิธีมอบรางวัล อาทิตย ์2 ธ.ค. เวลาประมาณ 1630 
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สภาพสนามและแผนที่ ความสูงท้ังหมดท่ีข่ีข้ึนโดยประมาณ 1,800ม. 
ความสูงท้ังหมดท่ีข่ีลงประมาณ 4,155ม. 
ระยะทางโดยรวมประมาณ 42 ก.ม. 
เวลาทดสอบรวมโดยประมาณ: 30นาที+ ส าหรับนักข่ีท่ีเร็วมาก, 60นาที+ 
ส าหรับนักข่ีความเร็วปานกลาง, 120-180นาที ส าหรบันักข่ีความเร็วต า่ 
 
ลักษณะโดยประมาณของทางข้ึนเขา: บรรทุกรถ เพื่อเดินทางข้ึนไปปล่อยตัว
ท่ี LS1 และ LS5 ส่วน LS ท่ีเหลือนักข่ีต้องปั่นเดินทางเอง 
 
ลักษณะภูมิประเทศ: เป็นเส้นทางแบบทางเด่ียวท่ีแคบในป่าที่ต้องใช้ทักษะสูง 
มีรากไม้และหินท่ีเปียกและลื่น มีร่องน้ ากัดเซาะบนทาง และมีล าน้ าท่ีต้อง
ข้าม 
 
ก าหนดแจกแผนท่ี 28 พ.ย. 2018 หลังการบรรยายสรุปวันซ้อม, และบน 
Website and Facebook page. 

การคัดเลือกและจัดล าดับ ล าดับปล่อยตัวรอบจับเวลาคัดเลือกจัดโดยใช้ผลคะแนนสะสมเอเชี่ยนเอนดู
โรซีรี่ย์ท่ีสูงสุด10คนของแต่ละรุ่น ผู้เข้าสมัครท่ีเหลือจะถูกจัดในล าดับถัดไป 
 
ผลเวลาของรอบคัดเลือกจะน ามาใชจ้ัดล าดับปล่อยตัว และกลุ่มข่ีให้
เหมาะสม 
 
*นักข่ีท่ีไม่ได้ซื้อแพคเกจจะต้องไปเจอท่ี SS5 ตามเวลาท่ีก าหนดไว้ด้วยตัวเอง 

ช่วงเวลาปล่อยตัว นักข่ีทุกคนจะถูกปล่อยตัวห่างกัน ช่วงละ 30 วินาที 

http://www.internationalchiangmaienduro.com/
https://www.facebook.com/InternationalChiangMaiEnduro
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ผลเวลา ผลเวลาของแต่ละวันจะถูกประกาศไว้ท่ีกองอ านวยการ ICE โรงแรมคุ้มภูค า
หลังจบกิจกรรม 

การเรียกร้อง / ประท้วง ต้องประท้วงด้วยตนเองท่ีกองอ านวยการ ICE โรงแรมคุ้มภูค า ภายใน 15 
นาที หลังประกาศผลเบ้ืองต้นแล้ว ทุกการประท้วงต้องวางเงินมัดจ าไว้ 
2,000 บาท 
ผู้ประท้วงจะรับเงินคืนได้ถ้าหากตนเองเป็นฝ่ายถูกต้องเท่านั้น 
ผู้อ านวยการแข่งขัน: หม่อมเจ้านวพรรษ์ ยุคล 

งานเลี้ยง อ 2 ธ.ค.: 1500-1900 อาหารพร้อมเสิร์ฟ 
 
*เครื่องด่ืมแอลกอฮอลจะมีพร้อมจ าหนา่ย 

กฎเกณฑ์ ดูจาก ICE Rule Book. 

สถานีให้น้ า สถานีให้น้ าจะต้ังอยู่บริเวณสเตจเดินทาง โดยจะมีเครื่องหมายระบุไว้ในแผน
ท่ีท่ีกองอ านวยการ ICE 
 
นักข่ีสามารถซื้ออาหารและน า่ตามรา้นค้าท่ีข่ีผ่านได้ แต่ควรเตรียมมาเอง
ล่วงหน้า 

การสนับสนุนด้านเทคนิค ห้ามไม่ให้ช่าง/เจ้าหนา้ท่ีในทีมช่วยซ่อมจักรยานระหวา่งวันท่ีท ากิจกรรม ICE 
นักข่ีจักรยานต้องพร้อมดูแลตัวเองโดยล าพัง 29 พ.ย. จะมีช่างจักรยานกลาง 
(จากบูไบค์ Buu Bike) และอะไหล่บางชิน้ไว้บริการสามารถซื้อได้หากเกิด
เหตุ (เช่นยางในจักรยาน) นักจักรยานทุกท่านควรน าอะไหล่เฉพาะรุ่นของ
จักรยานของท่านมาเอง เชน่ Drop out, ตลับลูกปืน, ฯลฯ 

http://www.thailandenduroseries.com/rules.html
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การปฐมพยาบาล ช่วยเหลือฉุกเฉิน ระหว่างกิจกรรม –  
กองอ านวยการ 095-687-9454 
โปรดดูแลเพื่อนนักแข่งด้วยกัน และแจ้งกับผู้ควบคุม ICE คนต่อไปเมื่อผ่าน
ไปพบ 
  
อุบัติเหตุนอกเวลา ICE – 
เมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินข้ึนในการข่ีจักรยานโปรดโทรฯหมายเลข 0617962627 
เพื่อเรียกหน่วยกู้ภัย เราขอแนะน าท่านว่าควรดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นแผนท่ี
จีพีเอสไว้ เพื่อการเข้าหาจุดเกิดเหตุได้ง่ายและรวดเร็ว 

สถานพยาบาล โรงพยาบาลเชียงใหม่ราม, 053 920 300 https://goo.gl/cpVgyH  

กฎเพื่อความปลอดภัย นักขี่จักรยานทุกคนต้องมีหมวกนิรภัยและสนับเข่า และสวมหมวกนิรภัย
ตลอดเวลา อนุญาตให้ใช้หมวกนิรภัยได้ท้ังแบบเปิดและปิดคาง แต่ขอแนะน า
ให้ใช้แบบปิดคาง 

การเดินทาง / พาหนะ หากท่านต้องการความช่วยเหลือด้านยานพาหนะ โปรดแจ้งโดยเร็วท่ีสุดท่ีคุณ
ฝน หรือคุณขนุน 02-259-6428 จันทร ์- ศุกร ์เวลา 10.00-18.00 น. 

ที่จอดรถ กรุณาจอดรถในท่ีท่ีก าหนดไว้ 

ที่พัก หากท่านต้องการความช่วยเหลือด้านท่ีพกั โปรดแจ้งโดยเร็วท่ีสุดท่ีคุณฝน
หรือคุณขนุน 02-259-6428 จันทร ์- ศุกร ์เวลา 10.00-18.00 น. 

สื่อสังคมออนไลน์ Facebook: 
https://www.facebook.com/InternationalChiangMaiEnduro 
Instagram: @InternationalChiangMaiEnduro 
#InternationalChiangMaiEnduro 

https://goo.gl/cpVgyH
https://www.facebook.com/InternationalChiangMaiEnduro
https://www.facebook.com/InternationalChiangMaiEnduro
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กรุณาติดต่อ คุณอมรรัตน์ จันทร์แต่งผล (ฝน), เจ้าหน้าท่ีธุรการ: 
support1@tank299.com หรือโทร. 02-259-6428 จันทร์-ศุกร์เวลา 
10.00-18.00 น. 

095-687-9454 (28 พ.ย.-2 ธ.ค.) 

 

 

 

 

mailto:support1@tank299.com

