
OUT OF OFFICE PACKAGE
#วันนี้ทำงานที่นี่นะ  / ประชุม สัมนา หรือ Worskhop อย�างสร�างสรรค� ในบรรยากาศที่ร�มรื่น ผ�อนคลายอย�างมีประสิทธิภาพ

For more information, please contact The Botanical House Bangkok at / สําหรับข�อมูลเพิ�มเติม ติดต�อแผนกเซลล� เดอะโบทานิเคิล เฮาส�ได�ที่ 

Tel: 02-318-2431 E-mail: info@thebotanicalhousebangkok.com

THB 995 net 
per person

สำหรับจำนวนเข�าร�วมประชุม 20 - 60 ท�าน 

ตั้งแต�เวลา 09:00 - 13:00 hrs.

09:00 - 13:00 Minimum 20 - 60 persons

Package inclusive of ราคาแพคเกจประกอบไปด�วย

•  Package applicable on Monday - Friday From Now - 20 December 2022
 แพคเกจสามารถใช�ได�ในวันจันทร� - วันศุกร� ถึง 20 ธันวาคม 2565
•  Individual set of AM or PM coffee break
 พร�อมกาแฟและขนมว�างในช�วงเช�าหรือช�วงบ�าย
•  1 lunch menu as individual served, coffee, tea & drinking water (Please pre order)
 พร�อมอาหาร 1 ออร�เดอร�ต�อท�าน รวมชา กาแฟ และน้ําดื่ม (กรุณาสั่งอาหารล�วงหน�า)
•  4 Wireless microphones with standard system
 ไมโครโฟนและเครื่องเสียง
•  1 flipchart with markers
 บอร�ดกระดาษ ปากกา 1 ชุด
•  Papers & pencils for all participants
 กระดาษและดินสอสําหรับผ�ูประชุม
•  1 portable screen & projector
 หน�าจอและเคร่ืองฉาย 1 ชุด พร�อมสายต�อเครื่องคอมพิวเตอร�
•  Public WIFI
 สัญญาณอินเตอร�เนตไร�สายสําหรับแขกทุกท�าน

THB 1,395 net 
per person

สำหรับจำนวนเข�าร�วมประชุม 20 - 60 ท�าน 

ตั้งแต�เวลา 09:00 - 17:00 hrs.

09:00 - 17:00 Minimum 20 - 60 persons

Package inclusive of ราคาแพคเกจประกอบไปด�วย

•  Package applicable on Monday - Friday From Now 20 - December 2022
 แพคเกจสามารถใช�ได�ในวันจันทร� - วันศุกร� ถึง 20 ธันวาคม 2565
•  Individual set of AM & PM coffee break
 พร�อมกาแฟ ขนมว�างในช�วงเช�าและช�วงบ�าย
•  1 lunch menu as individual served, coffee, tea & drinking water (Please pre order)
 พร�อมอาหาร 1 ออร�เดอร�ต�อท�าน รวมชา กาแฟ และน้ําดื่ม (กรุณาสั่งอาหารล�วงหน�า)
•  4 Wireless microphones with standard system
 ไมโครโฟนและเครื่องเสียง
•  1 flipchart with markers
 บอร�ดกระดาษ ปากกา 1 ชุด
•  Papers & pencils for all participants
 กระดาษและดินสอสําหรับผ�ูประชุม
•  1 portable screen & projector
 หน�าจอและเคร่ืองฉาย 1 ชุด พร�อมสายต�อเครื่องคอมพิวเตอร�
•  Public WIFI
 สัญญาณอินเตอร�เนตไร�สายสําหรับแขกทุกท�าน



OUT OF OFFICE PACKAGE

Coffee Break Menu
Inclusive of coffee, tea, drinking water & juice

กรุณาเลือก 2 รายการต�อเบรค

รายการอาหารเบรค รวม ชา กาแฟ น้ำผลไม� และน้ำดื่ม

แซนวิชคละไส� Assorted signature sandwiches
มินิครัวซองแฮมชีส Mini ham & cheese croissant
สะเต�ะไก� / หมู Chicken or Pork satay
ข�าวเหนียวหมูป��ง Pork skewer with sticky rice
ปอเป��ยะทอดไส�ผัก Deep fried vegetable spring rolls
ซาลาเปาหมูแดง Steamed BBQ pork bun
ขนมจีบหมูกุ�ง Steamed sui mai 
มินิเบอร�เกอร�หมูซอสบาร�บีคิว Mini BBQ pull pork burger
มัฟฟ��นคละรส Assorted muffins
ทาร�ทแอปเป��ลซินาม�อน Mini apple cinnamon tart
ทาร�ทมะนาวเมอแรงค� Mini lemon meringue tart
ทาร�ทช็อคโกแลต Mini chocolate tart
ซูชิข�าวเหนียวมะม�วง Sushi mango with sticky rice
พุดดิ�งมะม�วงว�านหางจระเข� Mango pudding with aloe vera
เค�กมะพร�าวอ�อน Young coconut cake
บลูเบอร�รี่ชีสเค�ก Blueberry cheese cake
ครัมบรูเล�วานิลลา French Vanilla Crème brulèe 

Lunch set menu
Inclusive of drinking water & soft drinks

กรุณาเลือก 1 เซ็ตอาหาร

รายการอาหารรวม สลัดผักออร�แกนิค ซุปประจำวัน และผลไม�รวม 

เครื่องดื่มในเซ็ตอาหารกลางวัน รวม น้ำอัดลม และน้ำดื่ม

SET A
 ข�าวหมูย�างซอสกะเพรา ไข�ดาว 

 ข�าว หรือ ขนมจีน แกงเขียวหวานลูกชิ�นปลากราย 

 มักกะโรนีผัดไข�ไส�กรอกอิตาเลี่ยน

SET B
 ข�าวไก�ผัดเม็ดมะม�วงหินมพานต� ไข�ดาว

 ข�าว หรือ ขนมจีน แกงเผ็ดเป�ดย�าง

 สปาเกตตี้ผัดเบค�อนพริกแห�ง

SET C
 ข�าวหมูผัดกิมจิ ไข�ดาว

 ข�าวแกงพะแนงไก� ไข�เจียว

 สปาเกตตี้ผัดขี้เมาทะเลรวม

SET D
 ข�าวทะเลรวมผัดยี่หร�า ไข�ดาว

 ข�าวแกงมัสมั่นไก� ไข�เจียว

 เพนเน�เพสโต�แฮมหมู


