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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
November 23, 2018 January 31, 2019

EVENT NAME

THE ORGANIZER

Lakefront Garden Wonderland

IMPACT Lakefront

IMPACT organizes the first edition of “Lakefront Garden Wonderland” at the iconic
For Reservation
IMPACT Lakefront, which is emerging as a new popular travel destination among Thais Tel. 02-033-1851
and foreigners. The event, which is part of New Year celebration, is organized under
the concept of “Garden Wonderland” and features an array of fun-filled activities,
special promotions from 3 international restaurants, beautifully decorated garden with
a fairy tale theme, a 9.5-meter-tall Christmas tree adorned with dazzling lights, the firstever exclusive boat show in the lake, and live music in a romantic and chillaxing vibe
coupled with scenic lake views. The event is happening from November 23, 2018 until
January 31, 2019 at IMPACT Lakefront, Muang Thong Thani. For more information, Tel.
02-033-1851(Breeze Café & Bar), 02-033-1853 (Uwajima) and 02-033-5009 (Isan Jim
Joom)

Special Event

Time: 16:00-24:00 hrs.

23 พฤศจิกายน 2561 - 31
มกราคม 2562

เลคฟร้ อนท์ การ์ เด้ น วันเดอร์ แลนด์

อิมแพ็ค เลคฟร้ อนท์

ต้ อนรับช่วงเวลาแห่งความสุข ครัง้ แรกของอิมแพ็ค กับงาน “เลคฟร้ อนท์ การ์ เด้ น วันเดอร์
For Reservation
แลนด์” เพื่อมอบเป็ นของขวัญส่งความสุขข้ ามปี ณ อิมแพ็ค เลคฟร้ อนท์ บริ เวณริ มทะเลสาบ
โทร. 02-033-1851
เมืองทองธานี โดยกิจกรรมภายในงานนี ้จะอยูภ่ ายใต้ คอนเซ็ปต์ “การ์ เด้ น วันเดอร์ แลนด์” พบ
กิจกรรมที่เต็มเปี่ ยมด้ วยความสุขหลากหลายบนสถานที่สดุ โรแมนติก ริ มทะเลสาบเมืองทอง
ธานี พร้ อมรับโปรโมชัน่ พิเศษจาก 3 ร้ านอาหารนานาชาติ ตืน่ ตาตืน่ ใจไปกับบรรยากาศการ
ตกแต่งสวนสวยในดินแดนเทพนิยายสุดตระการตา ต้ นคริ สต์มาสต์ที่ประดับด้ วยไฟสุดอลังการ
นอกจากนี ้ ยังมีการโชว์เรื อแบบเอ็กซ์คลูซีฟครัง้ แรกในทะเลสาบเมืองทองธานี และเพลิดเพลิน
ไปกับการบรรเลงเพลงดนตรี สดในบรรยากาศสุดชิลล์ กับวิวทะเลสาบเมืองทองธานี ณ อิมแพ็ค
เลคฟร้ อนท์ ตังแต่
้ วนั ที่ 23 พฤศจิกายน 2561 - 31 มกราคม 2562 สอบถามข้ อมูลเพิ่มเติม
โทร. 02-033-1851 (ร้ านบรี ซ คาเฟ่ แอนด์ บาร์ ), 02-033-1853 (ร้ านอุวะจิมะ) และ
02-033-5009 (ร้ านอีสาน จิ ้มจุม่ )

Special Event

เวลา: 16:00-24:00 น.

December 20-22, 2018
IMPACT Lakeside

Asia Auto Gymkhana Competition / AAGC of Thailand 2018

Special Show

Time: 09:00-18:00 hrs.
Asia Auto Gymkhana Competition / AAGC of Thailand 2018

20-22 ธันวาคม 2561
ริ มทะเลสาบ เมืองทองธานี

Special Show

Royal Automobile Association of Thailand
Tel. 089-660-2056
Facebook: www.facebook.com/aagcthailand

Asia Auto Gymkhana Competition 2018 พบกับนักแข่งมากฝี มือจากทัว่ เอเซียกว่า 12
ประเทศรอบชิงชัยในสนามสุดท้ ายใครจะเป็ น 1 ในโซนเอเซีย

ราชยานยนต์สมาคมแห่งประเทศไทย (ร.ย.ส.ท.)
โทร. 089-660-2056
เฟสบุ๊ค: www.facebook.com/aagcthailand

เวลา: 09:00-18:00 น.

* Subject to change without prior notice
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
December 22, 2018

EVENT NAME
2018 YOO SEONHO FAN MEETING IN BANGKOK ‘X’Mas Party in Seonho Land

Thunder Dome

Ticket are 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 THB

Concert

Show Time: 18:00 hrs.

22 ธันวาคม 2561

2018 YOO SEONHO FAN MEETING IN BANGKOK ‘X’Mas Party in Seonho Land

ธันเดอร์ โดม

“ยู ซอนโฮ” ลูกเจีย๊ บน้ อยขวัญใจชาวไทย ศิลปิ นดาวรุ่งพุ่งแรงจากค่าย CUBE
EJ Partner Co.,Ltd.
ENTERTAINMENT กับงานแฟนมีตติ ้งสุดเอ็กซ์คลูซีฟ ครัง้ ที่ 2 ของเขาในเมืองไทย ที่ใช้ ชอื่ งาน จองบัตรที่ไทยทิคเก็ตเมเจอร์
ว่า 2018 YOO SEONHO FAN MEETING IN BANGKOK ‘X’Mas Party in Seonho Land’ โทร. 02-262-3456
เว็บไซต์: www.thaiticketmajor.com

Concert

THE ORGANIZER

EJ Partner Co.,Ltd.
Ticket available at Thaiticketmajor
Tel. 02-262-3456
Website: www.thaiticketmajor.com

บัตรราคา 5,000 / 4,000 / 3,000 / 2,000 บาท
เวลาแสดง: 18:00 น.

December 15-23, 2018
Challenger 1-3

OTOP CITY 2018

Exhibition (Public)

Time: 10:00-21:00 hrs.

15-23 ธันวาคม 2561
ชาเลนเจอร์ 1-3

OTOP CITY 2018

Exhibition (Public)

เวลา: 10:00-21:00 น.

December 19-23, 2018

25th Discount Overload
The event will gather tons of goods from many leading brands which will be sold in the The Mall Group Co., Ltd.
very special price up with special session "Super Shock Price" everyday at 13.00 hrs. / Mobile. 090-231-7254
16.00 hrs. / 19.00 hrs.
Website: www.themallgroup.com

Hall 5-8

The trade show for OTOP products from all over the country

• ครบเครื่ องเรื่ องของขวัญ ของฝากจาก OTOP ทัว่ ไทย
• ตืน่ ตาตืน่ ใจกับสินค้ าแฟชัน่ ของแต่งบ้ านและสินค้ าไลฟ์สไตล์กว่า 2,00 ร้ านค้ า
• เสิร์ฟความอร่ อยกับ OTOP ชวนชิม และ Street Food ชือ่ ดังแบบจัดเต็ม
• ร่ วมสนุกกับกิจกรรมและลุ้นรับของรางวัลมากมายภายในงานฟรี

Exhibition (Public)

December 19-21, 2018: Time 11:00-22:00 hrs.
December 22-23, 2018: Time 10:00-22:00 hrs.

19-23 ธันวาคม 2561

มหกรรมลดทะลุพิกดั ครัง้ ที่ 25

* Subject to change without prior notice

Community Development Department
Tel. 02-561-5307-10
Show Organizer: Media Point Group Co.,Ltd
Mobile. 081-720-5606
Website: www.cdd.go.th

กรมการพัฒนาชุมชน กระทรวงมหาดไทย
โทร. 02-561-5307-10
Show Organizer: บริ ษัท มีเดีย พ้ อยท์ กรุ๊ป จากัด
มือถือ. 081-720-5606
เว็บไซต์: www.cdd.go.th
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IMPACT EVENT CALENDAR 2018
DATE/LOCATION
อาคาร 5-8

Exhibition (Public)

EVENT NAME
THE ORGANIZER
เดอะมอลล์ กรุ๊ป ยกขบวนสินค้ า ของขวัญ ของแต่งบ้ าน ให้ เลือกช้ อปในโอกาศพิเศษ ทั ้งจาก บริ ษัท เดอะมอลล์ กรุ๊ป จากัด
ห้ างสรรพสินค้ าและศูนย์การค้ าในเครื อมาลดฉลองปี ใหม่กนั อย่างจุใจ
มือถือ. 090-231-7254
มหกรรมลดทะลุพิกดั รวบรวมสินค้ าหลากหลายแบรนด์ชั ้นนากว่า 1,000,000 รายการ ลดสูงสุด เว็บไซต์: www.themallgroup.com
80% อาทิ เครื่ องเสียง - เครื่ องใช้ ไฟฟ้า ของตกแต่งบ้ าน ชุดเครื่ องนอน - เครื่ องครัว เสื ้อผ้ า
แฟชัน่ แบรนด์ชนน
ั ้ า อุปกรณ์กีฬา เสื ้อผ้ า รองเท้ า ทังแบรนด์
้
ไทย แบรนด์ตา่ งประเทศ
นอกจากนี ้ยังมีโซนอาหารแสนอร่ อย และอืน่ ๆ อีกมากมาย ที่ขนมาให้ ช้อปแบบเพลิดเพลินกับ
โปรโมชัน่ ร่ วมกับบัตรเครดิตชั ้นนา พิเศษสุดๆ กับช่วงเวลาแห่งการช้ อปปิ ้ง สินค้ า Super Shock
Price ลดต่ากว่าทุกวัน เวลา 13.00 น. / 16.00 น. / 19.00 น.
19-21 ธันวาคม 2561: เวลา 11:00-22:00 น.
22-23 ธันวาคม 2561: เวลา 10:00-22:00 น.

* Subject to change without prior notice
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