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“อมิแพ็ค สปีด พารค์ สานฝนัหนนูอ้ยหวัใจนกัซิง่ มอบสว่นลดพเิศษ 50% ส าหรบัเทศกาลวนัเด็ก 

 

กรุงเทพฯ--5 ม.ค.--อนิสไปร ์คอมมวินเิคชัน่ส ์

 

"อมิแพ็ค สปีด พารค์" ภายใตก้ารบรหิารงานโดย อมิแพ็ค เอ็กซบิชิัน่ แมเนจเมน้ท ์จ ากดั น าโดย นายพอลล ์
กาญจนพาสน์ กรรมการผูจ้ัดการ จัดกจิกรรมสานฝันหนูนอ้ยหัวใจนักซิง่ดว้ยการมอบโปรโมชั่นพิเศษ 
"Children's Karting Day" กับสว่นลด 50% ส าหรับบัตรขับโกคารท์เด็ก 1 รอบ ใหก้ับนอ้งๆ หนูๆ ทีม่ีอายุ

ระหว่าง 7-14 ปี (สว่นสงูไม่ต า่กว่า 120 ซม.) ในชว่งระหว่างวันที ่14 - 15 มกราคม 2560 เวลาตัง้แต่เทีย่ง
วันยันเทีย่งคนื เพื่อเปิดโอกาสใหห้นูๆ ไดส้มัผัสประสบการณ์การขับรถโกคารท์ระบบไฟฟ้า และสนามโก
คารท์มาตรฐานระดับโลกทีม่ีระบบรักษาความปลอดภัยสงูสดุ นอกเหนือจากความสนุกสนาน ตืน่ตาตืน่ใจ 

สมัผัสความแรง-เร็ว ที ่"อมิแพ็ค สปีด พารค์" แลว้ ลกูคา้ยังมสีว่นร่วมท าบุญอกีดว้ย โดยรายไดท้ัง้หมดจาก
กจิกรรมทัง้ 2 วันนี้ จะน าไปมอบเพื่อสมทบทุนการศกึษาส าหรับเด็กนักเรียนยากจนในโรงเรียนทั่วจังหวัด

นนทบุรตีอ่ไป สนใจสอบถามรายละเอยีดเพิม่เตมิ โทร. 02 055 8900 

 

 

นอกจากนี้แลว้ ยังสามารถพากนัมาสนุกสนานไดท้ัง้ครอบครัวกบักจิกรรมอีกมากมายภายใน "อมิแพ็ค สปีด 
พาร์ค" อาท ิทดลองทักษะการขับโกคาร์ทแบบเสมือนจรงิ ถีบเรือเล่นในทะเลสาบ พรอ้มอิม่อร่อยไปกับ
อาหารและเครือ่งดืม่หลากหลายเมนู ทีเ่หมาะกบัทกุคนในครอบครัว 
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“IMPACT Speed Park”, a world class go kart facility operated by IMPACT Exhibition Management 

Co., Ltd. led by Mr. Paul Kanjanapas, Managing Director, is about to kick off “Children’s Karting Day” 

to celebrate Children’s Day 2017 and offer youngsters the chance to realize their dreams to be a 

racing driver. Children aged 7 – 14 years with a minimum height of 120 cm. can enjoy 50% off a drive 

session for the whole weekend; Saturday, January 14, 2017 and Sunday, January 15, 2017 from  

12 noon till midnight. “IMPACT Speed Park” is equipped with the highest safety standards, so parents 

can rest assured that kids will experience the thrill of high-performance electric go karts in a safe and 

controlled environment. All proceeds from the weekend special offer will go towards supporting needy 

students in schools throughout Nonthaburi province. For more information, please feel free to call  

02 055 8900.    

 

Besides a special discount for children, there will also be other fun-filled activities for the whole family 

to enjoy such as go kart racing simulators and pedal boats as well as a wide range of food and drink 

options to suit all taste buds.    


