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หากคุณเป็ นหนึ่งที่ชื่นชอบความเร็ว…. “อิมแพ็ค สปี ด พาร์ ค” สนามโกคาร์ทแห่งใหม่ระดับเวิลด์คลาสแห่งแรกและแห่งเดียวในประเทศไทย
ภายใต้ การบริหารโดย อิมแพ็ค เอ็กซิบิชนั่ แมเนจเม้ นท์ จากัด ในเครือบริษัท บางกอกแลนด์ จากัด (มหาชน) ที่พร้ อมจะพาคุณเปิ ดประสบการณ์
ใหม่อย่างไม่ร้ ูจบ เอาใจนักขับคาร์ ทหรือผู้ที่ชื่นชอบกีฬาที่ท้าทายความเร็ว-แรงแล้ ว ยังถือเป็ นส่วนหนึ่งในความมุง่ มัน่ ที่ อิมแพ็ค ต้ องการจะต่อยอด
ธุรกิจด้ วยการสร้ างแหล่งท่องเที่ยวพักผ่อนแห่งใหม่ พร้ อมเสริมสร้ างความแข็งแกร่งในฐานะผู้นาและผู้ยกระดับมาตรฐานธุรกิจตลาดไมซ์ในประเทศ
ไทย และเป็ นอีกทางเลือกหนึ่งสาหรับลูกค้ าทีต่ ้ องการจัดงานเปิ ดตัวสินค้ า กิจกรรมการสร้ างทีม และงานอีเว้ นท์สาหรับหมูค่ ณะใหญ่ๆ อีกด้ วย และ
อีกหนึ่งจุดมุง่ หมายของ “อิมแพ็ค สปี ดพาร์ ค” คือการเป็ น 1 ใน 20 สถานที่ทอ่ งเที่ยวยอดนิยมในกรุงเทพ และเป็ นสถานที่ที่ดงึ ดูดความสนใจใน
ระดับนานาชาติ

“อิมแพ็ค สปี ด พาร์ ค” ที่ใช้ งบลงทุนกว่า 60 ล้ านบาท ความยาวสูงสุดสาหรับเดือนเมษายน 600 เมตร เป็ นสนามทีม่ ีพื ้นแทร็กค่อนข้ างเรียบ รวมถึง
บริเวณ รัน-ออฟ – Run-off area (พื ้นที่ข้างสนามทีส่ ร้ างจากพื ้นยางมะตอยไม่ใช่กรวดหรือหญ้ า) ในแต่ละโค้ งถือว่ามีการดาเนินการก่อสร้ างเป็ นไป
ตามมาตรฐานที่วางเอาไว้ มีพื ้นที่กว่า 17,900 ตร.ม. สนามมาตรฐานแบบเดียวกับที่ใช้ ในการแข่งรถฟอร์ มลู า่ วัน ออกแบบโครงสร้ างพื ้นฐาน โดย
TECPRO International แทร็กในแต่ละเดือนจะมีการปรับเปลี่ยนไม่ซ ้าแบบกันเพื่อให้ ลกู ค้ ารู้สกึ ท้ าทายอยูเ่ สมอ

นายพอลล์ กาญจนพาสน์ กรรมการผู้จัดการ บริ ษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิช่ นั แมเนจเม้ นท์ (คนกลาง)
ทุกคนที่เข้ ามาสัมผัสสาหรับทังนั
้ กขับโกคาร์ ทที่มีประสบการณ์มาแล้ วอย่างโชกโชน และมือใหม่หดั ขับได้ มาสนุกสนานและตื่นเต้ นเร้ าใจไปกับการ
ขับรถโกคาร์ ทที่ “อิมแพ็ค สปี ด พาร์ ค” กันได้ ทกุ วัน ตามสโลแกนที่วา่ “Now Everyone Can Enjoy Speed” ในขณะเดียวกันนักขับขี่ก็ไม่ต้องกังวล
เรื่องความปลอดภัยอีกต่อไปเพราะเรามีระบบความปลอดภัยที่ได้ มาตรฐานสูงสุด โครงการนี ้จะไม่สาเร็จเลย หากไม่มีทีมงานที่เชี่ยวชาญ ทุม่ เท
ร่วมแรงร่วมใจ และมีวิสยั ทัศน์ตรงกัน มัน่ ใจว่าผู้ที่มาใช้ บริการ อิมแพ็ค สปี ด พาร์ ค ทุกคนจะได้ รับความสนุกสนานเพลิดเพลินและความประทับใจ
กลับไปอย่างแน่นอน

การออกแบบสนามคานึงถึงความปลอดภัยของนักขับโกคาร์ ทเป็ นอันดับแรก แต่หากในกรณีที่เกิดอุบตั ิเหตุการพุง่ ชนข้ างทาง สนามมีกาแพงกันขอบ
้
แทร็ก (barrier) จากบริษัท TECPRO วัสดุทาจากพลาสติกที่มีความยืดหยุน่ ภายในกาแพงกันแต่
้ ละตัวยึดด้ วยเชือกไนล่อนที่สามารถรับแรง
กระแทกได้ ถึง 5 ตัน สาหรับสนามเดือนนี ้จะเป็ นสนามที่คอ่ นข้ างยากที่ต้องใช้ เทคนิคในการขับ มีโค้ ง ตัว U และ ตัว V ติดต่อกัน แต่ละโค้ งต้ องใช้
ความช้ า-เร็วแตกต่างกันในการขับขี่ถือเป็ นความท้ าทายของนักแข่ง

สาหรับโกคาร์ ทที่นามาใช้ นนเป็
ั ้ นระบบไฟฟ้ารุ่น RTX จากค่าย SODI kart ค่ายผู้ผลิตรถโกคาร์ ทระบบไฟฟ้าอันดับ 1 ของโลกจากประเทศ
ฝรั่งเศส ที่อิมแพ็ค สปี ด พาร์ ค นามาเปิ ดตัวเป็ นครัง้ แรกในประเทศไทยจานวน 30 คัน ด้ วยเครื่องยนต์ขบั เคลื่อนด้ วยมอเตอร์ อตุ สาหกรรม ประจุ
ไฟฟ้าด้ วยเครื่องชาร์ จกระแสไฟ 400 โวลต์ และด้ วยระบบขับเคลื่อนไฟฟ้าทาให้ เครื่องยนต์ทางานมีเสียงดังเพียง 40-50 เดซิเบล ซึง่ เงียบกว่าโกคาร์
ทปกติมาก เป็ นมิตรต่อสิ่งแวดล้ อม แบตเตอร์ รี่ Lead acid และ Lithium ซึง่ เป็ นแบตเตอร์ รี่แห้ งและปลอดภัยในกรณีที่เกิดอุบตั ิเหตุอย่างร้ ายแรงก็
จะไม่มีน ้ากรดจากแบตเตอร์ รี่มาทาให้ เกิดอันตรายแก่ผ้ ขู บั ขี่ได้ ขนาดความยาวของรถ 1,850 มม. ความกว้ าง 1,350 มม. ความสูงถึง roll-over bar
1,040 มม. น ้าหนักรวม 218 กก. ความเร็วในการเร่งสูงสุด 70 กม./ชัว่ โมง ด้ วยกาลังไฟของตัวรถและความยาวของตัวสนามผู้ขบั ขี่สามารถใช้
ความเร็วได้ อย่างต่อเนื่องสูงสุด 8 นาที

สาหรับโครงสร้ างของรถโกคาร์ ทได้ ถกู ออกแบบมาเพื่อรองรับการขับขี่ได้ อย่างปลอดภัย ประกอบด้ วย โครงรถหรือเฟรม ที่มีความแข็งแรงและ
ยืดหยุน่ กว่าเหล็กปกติ ระบบกันกระแทกเพื่อความปลอดภัย Head systems และกันชนของรถที่เป็ นพลาสติก(PROSLIDE) ออกแบบพิเศษ 360
องศา รอบตัวรถที่จะช่วยรองรับแรงกระแทกจากการชนด้ วยการยุบตัวเข้ ามาถึง 15 ซม. โดยไม่กระเทือนต่อตัวรถ พวงมาลัยและเบาะที่นงั่ ทีส่ ามารถ
ปรับระดับได้ ตามสรีระของผู้ขบั ขี่ที่มีความสูงตังแต่
้ 120 – 200 ซม. เข็มขัดนิรภัย 4 จุดแบบเดียวกับรถแข่งฟอร์ มลู า่ วัน มีปมหยุ
ุ่ ดรถที่ตวั รถและรีโมท
ซึง่ เจ้ าหน้ าที่คอยมอนิเตอร์ ในกรณีที่นักแข่งมีความเสี่ยงอาจจะเกิดอุบตั ิเหตุร้ายแรง พิเศษสุดคืออุปกรณ์เสริมที่ทางอิมแพ็คใส่ใจติ ดตังเพิ
้ ่มเติมคือ
เบาะรองคอที่จะช่วยให้ นกั แข่งรุ่นเยาว์หรือนักแข่งมือใหม่สามารถขับขี่ได้ อย่างสะดวกสบายมากขึ ้น

ด้ านสิ่งอานวยความสะดวกอื่น ๆ ทางสนามมีบริการไว้ ให้ อย่างครบครัน เช่น หมวกกันน็อค ผ้ าคลุมศีรษะ ห้ องอบรมด้ านระบบความปลอดภัยก่อน
การแข่งขัน ห้ องชมการแข่งขัน อาหารเครื่องดื่มในตัวอาคาร และร้ านบรีซ คาเฟ่ แอนด์ บาร์ ที่เปิ ดบริการข้ างสนาม ลานจอดรถที่รองรับได้ ถึง 80 คัน
และที่จอดรถสาหรับจักรยานยนต์อีกด้ วย (สามารถจอดที่ Lakeside 1 ได้ อีก 170 คัน)

“อิมแพ็ค สปี ด พาร์ ค” สนามโกคาร์ทไฟฟ้าแห่งแรกในไทย รอให้ คณ
ุ มาร่วมระเบิดความมันส์ ประชันความเร็วและแรงที่ ริมทะเลสาบเมืองทอง
ธานีได้ แล้ วทุกวัน โดยจันทร์ – ศุกร์ เปิ ดให้ บริการตังแต่
้ เวลา 16.00 – 00.00 น. และวันเสาร์ –อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เปิ ดให้ บริการตังแต่
้
เวลา 12.00 – 00.00 น. ติดต่อสอบถามได้ ที่โทร.02 055 8900 หรือ www.IMPACTSpeedPark.com
ค่ าบริการ
บัตรสมาชิก

100 บาท (บัตรใหม่แรกเข้ าและการออกบัตรใหม่กรณีหายหรือชารุด)

บัตรขับโกคาร์ ทสาหรับผู้ใหญ่

600 บาท (อายุไม่ต่ากว่า 14 ปี )

บัตรขับโกคาร์ ทสาหรับเด็ก

480 บาท (อายุ 7-14 ปี ความสูงไม่ต่ากว่า 120 ซม.)

ติดตามความเคลื่อนไหวได้ ท่ ี
เฟซบุ๊ก:

www.facebook.com/IMPACTSpeedPark

ทวิตเตอร์ : www.twitter.com/IMPACTSpeedPark
อินสตาแกรม: www.instagram.com/IMPACTSpeedPark
กูเกิ ้ลแมพ: https://goo.gl/maps/FFKEJLhoLGt
เวปไซต์ : http://www.impactspeedpark.com

Translation
Ladydrivethailand review IMPACT Speed Park.

