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นายพอลล์ กาญจนพาสน์ กรรมการผู้จดั การ บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด กล่าวว่า “อิมแพ็ค สปี ด พาร์ ค” ได้ กลายเป็ นหนึ่งใน
สถานที่ทอ่ งเที่ยวแห่งใหม่ โดยอิมแพ็คได้ สร้ างสรรค์ขึ ้นเพื่อรองรับไลฟ์สไตล์ทหี่ ลากหลายของลูกค้ าและผู้ที่มาเยือนอิมแพ็ค เมืองทองธานี
ทังนี
้ ้ “อิมแพ็ค สปี ด พาร์ ค” ได้ ถกู ออกแบบมาเป็ นพิเศษเพื่อให้ ทกุ คนได้ สนุกสนานกับความเร็วได้ อย่างเต็มที่ในสภาพแวดล้ อมที่ปลอดภัยได้
มาตรฐาน โดยรถโกคาร์ ทระบบไฟฟ้ารุ่นนี ้มาพร้ อมระบบความปลอดภัยสูงสุด และสมรรถนะที่เหนือชัน้ ให้ ความเพลิดเพลินในการขับขี่ดียิ่งขึ น้
นอกจากนี ้ยังประหยัดพลังงาน เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม เครื่องเงียบ และไม่ปล่อยควันเสีย ส่วนกลุม่ เป้าหมายนันสามารถรองรั
้
บได้ สาหรับ บุคคลทุก
เพศ ทุกวัย ทุกอาชีพ และรวมถึงกลุม่ ลูกค้ าพันธมิตรทางธุรกิจของอิมแพ็คในปั จจุบนั ด้ วยเช่นกัน

นอกจากการให้ บริการขับรถโกคาร์ ทแล้ ว เรายังคาดหวังให้ “อิมแพ็ค สปี ด พาร์ ค” เป็ นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับลูกค้ าที่ต้องการจัดงานเปิ ดตัวสินค้ า
กิจกรรมการสร้ างทีม และงานอีเว้ นท์สาหรับหมูค่ ณะใหญ่ๆ อีกด้ วย และอีกหนึ่งจุดมุง่ หมายของ “อิมแพ็ค สปี ดพาร์ค” คือการเป็ น 1 ใน 20 สถานที่
ท่องเที่ยวยอดนิยมในกรุงเทพ และเป็ นสถานที่ที่ดงึ ดูดความสนใจในระดับนานาชาติ”
นอกเหนือจากรถโกคาร์ ทระบบไฟฟ้าและสนามที่ปลอดภัยได้ มาตรฐานแล้ ว อิมแพ็ค ยังได้ สร้ างสิ่งอานวยความสะดวกใหม่ในบริเวณโดยรอบขึ ้นมา
เพื่ออานวยความสะดวกสบายให้ กบั ผู้ที่มาใช้ บริการ “อิมแพ็ค สปี ด พาร์ ค” และเพื่อยกระดับอิมแพ็คให้ กลายเป็ นจุดหมายปลายทางชันน
้ าที่
เพียบพร้ อมด้ วยความบันเทิงแบบครบวงจร โดยในเฟสแรกจะเปิ ดร้ านบรีซ คาเฟ่ แอนด์ บาร์ เพื่อให้ บริการด้ านอาหารและเครื่องดื่มที่หลากหลาย
และคาดว่าจะสามารถเปิ ดให้ บริการได้ ภายในเดือนธันวาคมนี ้” นายพอลล์ กล่าว

นางสาวปิ ยธิดา ธุระชน ผู้อานวยการฝ่ าย ลีเชอะ แอนด์ เอนเตอร์ เทนเม้ นท์ กล่าวเสริมว่า “เราต้ องการสร้ างประสบการณ์ที่โดดเด่นสาหรับทังนั
้ ก
ขับโกคาร์ ทที่มีประสบการณ์มาแล้ วอย่างโชกโชน และมือใหม่หดั ขับได้ มาสนุกสนานและตื่นเต้ นเร้ าใจไปกับการขับรถโกคาร์ ทที่ “อิมแพ็ค สปี ด
พาร์ ค” กันได้ ทกุ วัน ตามสโลแกนที่วา่ “Now Everyone Can Enjoy Speed”
ในขณะเดียวกันนักขับขี่ก็ไม่ต้องกังวลเรื่องความปลอดภัยอีกต่อไปเพราะเรามีระบบความปลอดภัยที่ได้ มาตรฐานสูงสุด โครงการนี ้จะไม่สาเร็ จเลย
หากไม่มีทีมงานที่เชีย่ วชาญ ทุม่ เท ร่วมแรงร่วมใจ และมีวิสยั ทัศน์ตรงกัน เรามัน่ ใจว่าผู้ที่มาใช้ บริการ “อิมแพ็ค สปี ด พาร์ ค” ทุกคนจะได้ รับความ
สนุกสนานเพลิดเพลินและความประทับใจกลับไปอย่างแน่นอน”

รถโกคาร์ ทระบบไฟฟ้า SODI RTX สุดยอดรถโกคาร์ ทระบบไฟฟ้าแห่งยุคสมัยพร้ อมพลิกโฉมวงการโกคาร์ ท ถือเป็ นความภาคภูมิใจของอิมแพ็คที่ได้
นาเทคโนโลยีใหม่ลา่ สุดเพื่อความตื่นเต้ นเร้ าใจแบบใหม่มาให้ ผ้ ทู ี่ชื่นชอบการขับโกคาร์ ทในประเทศไทยได้ สมั ผัสกัน ในส่วนของสนามโกคาร์
ทของ “อิมแพ็ค สปี ดพาร์ ค” สามารถปรับเปลี่ยนได้ หลายรูปแบบและมีความยาวสนามสูงสุดถึง 800 เมตร
อีกทังยั
้ งถูกออกแบบมาให้ มีความปลอดภัยสูงและสร้ างความเพลิดเพลินให้ กบั ผู้ขบั ขี่อย่างเต็มที่ โดยความร่วมมือระหว่างทีมงานอิมแพ็ค
และ SODIKART ซึง่ เป็ นผู้นาในการผลิตรถโกคาร์ ทระดับโลก
การบรรลุมาตรฐานสูงสุดในด้ านความปลอดภัยคือเป้าหมายหลักของ “อิมแพ็ค สปี ด พาร์ ค” โดยสนามแข่งมาพร้ อมกับรันออฟ (runoff) และ
กาแพงกันสนามมาตรฐานแบบเดี
้
ยวกับที่ใช้ ในสนามแข่งรถฟอร์ มลู า่ วันโดย TECPRO International เพื่อให้ ทกุ คนสนุกไปกับการขับขี่โกคาร์ ทได้ อ
ย่างเต็มที่ภายใต้ สภาพแวดล้ อมที่ปลอดภัยและควบคุมได้ ในขณะเดียวกันก็ออกแบบมาเพื่อสร้ างความท้ าทายให้ กบั ผู้ขบั ขี่ในทุกระดับทักษะ
ประสบการณ์

Translation
IMPACT Speed Park new destination of IMPACT

