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คร้ังแรกกับการขับโกคาร์ททีส่นาม IMPACT Speed Park 

Posted on March 13, 2017 by mamminnie  

คร้ังแรกของ maamjourney กับการขับโกคาร์ทที่ IMPACT Speed Park สนามโกคาร์ทระบบไฟฟ้าแห่งใหม่มาตรฐานโลก พร้อม

ระบบความปลอดภัยที่ได้มาตรฐานสูงสุด ณ ริมทะเลสาบ เมืองทองธานี ภายใต้คอนเซปต์ “ใคร ๆ  ก็สนุกเต็มสปีดได้” ปกติไปชมและท าข่าวกีฬาโกคาร์ทอ

ยา่งเดียวไม่เคยขับ งานนี้ตื่นเต้นมากเลยค่ะ เพราะไม่ได้ขับรถมานานแต่ลงมาขับโกคาร์ทเลย ยงักะลงสนามแข่ง 555 แต่สนามจะเป็นอยา่งไรตามไปชม

กันค่ะ 

 

ทางเข้าสนาม IMPACT Speed Park 
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ภายในบริเวณสนามโกคาร์ท อิมแพ็ค สปีด พาร์ค 

แหม่มไปวนัธรรมดา สนามเปิดเวลา 16.00 – 24.00 น. หากวนัเสาร์ – อาทิตย ์เปิด 12.00 – 24.00 น. นะคะ พอเข้าไปถึงก็สมัครสมาชิก

ก่อนเลย 

 



เวลาเปิดบริการ 

ค่าบริการ บัตรสมาชิก 100 บาท ไม่ยากเลยค่ะ ทันสมัยสุด ๆ  แค่เรากรอกข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์ และถ่ายรูปตัวเอง (จะท่าไหนก็ได้นะคะ อิอิ) แค่นี้ก็

ได้รับบัตรสมาชิกแล้วค่ะ พร้อมกันนี้ก็จะได้ Race ที่จะลงไปขับด้วย ส าหรับแหม่มได้ Race 51 ต้องรออีก 2 Race 

 

สมัครสมาชิก กรอกที่นี่พร้อมถ่ายรููปได้เลยค่ะ 

 



บัตรสมาชิกน่ารักดี และเราจะได้บัตรรอบขับ 

 

ฝั่งนี้ จะเป็นห้อง Briefing room / Changing room / PIT Lane 

ระหวา่งรอก็เดินส ารวจสถานที่กันสักหน่อย ก่อนลงสนามก็จะมีเจ้าหน้าที่แนะน าที่ Briefing Room ค่ะ จะแนะน าสนาม อุปกรณ์ วธิีขับ แทร็ก 

ไฟสัญญาณ เพื่อความปลอดภัย การขับ 1 รอบ จะมีเวลา 8 นาที พอฟังจบแหม่มนี่สบายใจเลยค่ะ รู้สึกม่ันใจในความปลอดภัยมากขึ้นเยอะเลย 

 

Briefing Room 



เดินไปอีกหน่อยก็จะเป็น Changing Room ประมาณห้องแต่งตัว ที่มีห้องน ้ าด้วย มีตู้ล็อคเกอร์ให้ใส่ของใช้ด้วย พอเอาของใส่ตู้เราก็เอากญุแจล็อค 

คล้องแขนไวเ้ลยค่ะ 

 

Changing Room 

 

มีล็อคเกอร์ไวใ้ห้เก็บของเรียบร้อย 



เส้นทางส าคัญคือ Pit Lane เป็นจุดที่เราจะลงไปขับโกคาร์ทค่ะ ตรงนี้ได้รับอนุญาตแล้ว จึงเข้าไปถ่ายรูปได้ จะมีรถโกคาร์ทจอดเรียงรายกันเลยค่ะ รถ

ใหม่  ๆทั้ งนั้น เจอน้องเจ้าหน้าที่ เลยสอบถามซะเลย จ าได้คร่าว  ๆวา่ รถมีจ านวน 30 คัน เป็นรถโกคาร์ทระบบไฟฟ้ารุ่น RTX จากค่าย SODIkart 

แบรนด์ผู้ผลิตระดับโลกจากประเทศฝร่ังเศสเลยนะ และเป็นระบบไฟฟ้าเป็นมิตรต่อส่ิงแวดล้อม ดีต่อใจจริง  ๆตัวรถต้องชาร์จไฟฟ้าให้เต็มตลอด อุปกรณ์

ทันสมัยมาก 

 

ทางไป PIT Lane ค่ะ 



 

มีรถจอดเรียงรายเลยค่ะ 

 

ที่เห็นสาย นี่คือรถก าลังชาร์จแบดไฟฟ้าค่ะ 



อุปกรณ์ที่ทางสนามจัดเตรียมให้ผู้ใช้บริการ ได้แก่ หมวกกันน็อค ผ้าคลุมศีรษะ ขณะที่เราขับอย ูมี่เจ้าหน้าที่คอยดูแลความปลอดภัยตลอด ม่ันใจได้ ส่วน

สนามแข่งมีความยาว 800เมตร มาพร้อมกับรันออฟ (Runoff) และก าแพงกั้นมาตรฐานแบบเดียวกับที่ใช้ในสนามแข่งรถฟอร์มูลาวนั โดย 

TECPRO International ค่ะ 

 

หมวกกันน๊อค มีหลายขนาด เลือกให้เหมาะกับศรีษะเราค่ะ 

 



จุดสตาร์ทอย ูต่รงนี้ เลยค่ะ 

ได้เวลาลงสนามแล้วค่ะ ก็ยงัตื่นเต้นอย ูน่ะ แหม่มได้รถหมายเลข 7 ออกตัวคันที่ 3 แฮ่ะ  ๆคันหลังมีแซงแน่ 555++ เส้ือผ้าต้องสวมใส่มาแบบพอดีตัว

นะ ไม่หลวมจนเกินไป สวมรองเท้าผ้าใบ จากนั้นเจ้าหน้าที่ก็ใส่ผ้าคลุมศรีษะ หมวกกันน็อค พอเข้าไปนั่งก็แนะน าคันเร่ง เบรค ขยบัตัวให้พอดี พอได้เวลารถ

ก็ทยอยออกไปทีละคันค่ะ 

 



พร้อมแล้วค่ะ สู้  ๆความเร็วรออย ู ่ ^̂  

ได้เวลาซิ่งจริง  ๆ ล่ะค่ะ !! รอบแรกยงัไม่ชินสนาม ยงัขับไม่เร็วมาก โดนขาซิ่งแซงไปหลายคันเลย แต่พอเร่ิมชินการเข้าโค้งก็สนุกล่ะ อิอิ มีแซงคืนด้วยนะ 

ม่ันใจมาก (เหรอ) จากทั้ งหมด 12 คันใน Race 51 มือใหม่อยา่งแหม่มเข้ามาคันที่ 9 ขอบอกวา่นาทีนั้นรู้สึกวา่รอบละ 8 นาทีน้อยจัง 555++ ยงั

มันส์อย ูค่่า 

 

ชอบจังสนามสวยดี มีมาตรฐาน 

ข้อมูลโดยสังเขป 

สนามโกคาร์ท “อิมแพ็ค สปีด พาร์ค” ต้ังอย ูท่ี่ ริมทะเลสาบ อิมแพ็ค เมืองทองธานี 

เวลาเปิดบริการ จันทร์-ศุกร์ 16.00 -00.00 น. เสาร์-อาทิตย ์12.00 – 00.00 น. และ วนัหยดุนักขัตฤกษ์ 12.00 – 00.00 น. 

SODI RTX (รถโกคาร์ทระบบไฟฟ้าอันดับ 1 ของโลก) จ านวน 30 คัน 

ขนาดของรถ ยาว 185 ซม. กวา้ง 135 ซม. สูงถึง roll-over bar 104 ซม. น ้ าหนัก 280 กก. (แบตเตอร่ีแห้ง) 

ความเร็วสูงสุด 70 กม./ ชม. 

พื้นที่สนาม: 17,900 ตร.ม. 



ความยาวสูงสุด 800 เมตร (มีการปรับเปลี่ยนแทร็กทุกเดือน) 

จุดสตาร์ท 16 จุดในสนาม 

ส่วนสูงของผู้เล่น ต้ังแต่ 120 – 200 ซม. 

อุปกรณ์ที่ทางสนามจัดเตรียมให้ผู้ใช้บริการ ได้แก่ หมวกกันน็อค ผ้าคลุมศีรษะ 

 

ราคาค่าใช้บริการ อิมแพ็ค สปีด พาร์ค ระหวา่งวนันี้  – 30 มิถุนายน 2560 

 



ราคาหลาย  ๆSessions 

ราคาค่าใช้บริการ อิมแพ็ค สปีด พาร์ค ระหวา่งวนันี้  – 30 มิถุนายน 2560 

บัตรสมาชิก ราคา 100 บาท (มีอาย ุ1 ปี, บัตรใหม่แรกเข้าและการออกบัตรใหม่กรณีหายหรือช ารุด) 

บัตรส าหรับผู้ใหญ่ / 1 รอบ ราคา 600 บาท (ระยะเวลา 8 นาที) 

บัตรส าหรับเด็ก / 1 รอบ ราคา 480 บาท – อาย ุ7-14 ปี ความสูงไม่ต ่ ากวา่ 120 ซ.ม 

โทร.02 055 8900 

เฟซบุ๊ก: www.facebook.com/IMPACTSpeedPark 

ทวติเตอร์: www.twitter.com/IMPACTSpeedPark อินสตาแกรม: 

www.instagram.com/IMPACTSpeedPark 

กเูกิ้ลแมพ: https://goo.gl/maps/FFKEJLhoLGt 

เวปไซต์ : http://www.impactspeedpark.com/. 

 

ขับเสร็จแล้วก็ออกมาถ่ายรูปค่ะ บรรยากาศสนาม … ดี๊ดี 

IMPACT Speed Park เป็นอีกหนึ่ งสถานที่ท่องเที่ยวช้ันน าแห่งใหม่ ริมทะเลสาบเมืองทองธานี เอาใจคนรักความเร็ว เป็นสนามโกคาร์ทที่มี
มาตรฐานสากล พื้นแทร็กค่อนข้างเรียบภายใต้สภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยและควบคุมได้ ต่อไปจะไปเมืองทองทั้ งที ก็ได้ท ากิจกรรมครบวงจรกันเลยนะ ไม่วา่



จะเป็นสถานที่จัดประชุมสัมมนา แสดงสินค้า นิทรรศการ คอนเสิร์ต กิจกรรมพิเศษ รับประทานอาหารรวมถึงการท่องเที่ยว ส าหรับใครที่ชอบความเร็ว 
อยากแข่งในสนามที่สวย กวา้งขวาง บรรยากาศยามเยน็สวยงามก็แวะมาที่ อิมแพ็ค สปีด พาร์ค ได้นะคะ แล้วจะติดใจเหมือนแหม่ม 
 

 

FacebookTwitterGoogle+EmailLineShare 
 

This entry was posted in Go Kart, Sports and tagged Go Kart, IMPACT Speed Park, ริมทะเลสาบเมือง
ทองธานี by mamminnie. Bookmark the permalink.  

 
Translation 
I get to try go kart at IMPACT Speed Park, the first ever electric go kart imported from France by 
IMPACT Muang Thong Thani. You can make sure to enjoy the speed with the high safety it 
gives you. The track will change every month to for the challenge to the customers. Once you 
step inside, you have to register for a member card (only the first time) and it will valid for one 
year. Then you register for a session, then wait till your turn to get in a briefing room and then hit 
a pit lane and ready to take off.  
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