OUT OF OFFICE PACKAGE
#วันนี้ทำงานที่นี่นะ / ประชุม สัมนา หรือ Worskhop อยางสรางสรรค ในบรรยากาศที่รมรื่น ผอนคลายอยางมีประสิทธิภาพ

THB 995 net
per person

THB 1,395 net
per person

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

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

สำหรับจำนวนเขารวมประชุม 20 - 60 ทาน
ตั้งแตเวลา 09:00 - 13:00 hrs.

สำหรับจำนวนเขารวมประชุม 20 - 60 ทาน
ตั้งแตเวลา 09:00 - 17:00 hrs.

Package inclusive of ราคาแพคเกจประกอบไปดวย

Package inclusive of ราคาแพคเกจประกอบไปดวย

•

•

•

Package applicable on Monday - Friday From Now - 20 December 2022
แพคเกจสามารถใชไดในวันจันทร - วันศุกร ถึง 20 ธันวาคม 2565
Individual set of AM or PM coffee break

•

Package applicable on Monday - Friday From Now 20 - December 2022
แพคเกจสามารถใชไดในวันจันทร - วันศุกร ถึง 20 ธันวาคม 2565
Individual set of AM & PM coffee break

•

1 lunch menu as individual served, coffee, tea & drinking water (Please pre order)

•

1 lunch menu as individual served, coffee, tea & drinking water (Please pre order)

•

4 Wireless microphones with standard system

•

4 Wireless microphones with standard system

•

1 flipchart with markers

•

1 flipchart with markers

•

Papers & pencils for all participants

•

Papers & pencils for all participants

•

1 portable screen & projector

•

1 portable screen & projector

•

Public WIFI

•

Public WIFI

พรอมกาแฟและขนมวางในชวงเชาหรือชวงบาย

พรอมอาหาร 1 ออรเดอรตอทาน รวมชา กาแฟ และน้ําดื่ม (กรุณาสั่งอาหารลวงหนา)
ไมโครโฟนและเครื่องเสียง

บอรดกระดาษ ปากกา 1 ชุด

กระดาษและดินสอสําหรับผูประชุม

หนาจอและเคร่ืองฉาย 1 ชุด พรอมสายตอเครื่องคอมพิวเตอร
สัญญาณอินเตอรเนตไรสายสําหรับแขกทุกทาน

พรอมกาแฟ ขนมวางในชวงเชาและชวงบาย

พรอมอาหาร 1 ออรเดอรตอทาน รวมชา กาแฟ และน้ําดื่ม (กรุณาสั่งอาหารลวงหนา)
ไมโครโฟนและเครื่องเสียง

บอรดกระดาษ ปากกา 1 ชุด

กระดาษและดินสอสําหรับผูประชุม

หนาจอและเคร่ืองฉาย 1 ชุด พรอมสายตอเครื่องคอมพิวเตอร
สัญญาณอินเตอรเนตไรสายสําหรับแขกทุกทาน

For more information, please contact The Botanical House Bangkok at / สําหรับขอมูลเพิ�มเติม ติดตอแผนกเซลล เดอะโบทานิเคิล เฮาสไดที่

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

OUT OF OFFICE PACKAGE
Coffee Break Menu

Lunch set menu

กรุณาเลือก 2 รายการตอเบรค
รายการอาหารเบรค รวม ชา กาแฟ น้ำผลไม และน้ำดื่ม

กรุณาเลือก 1 เซ็ตอาหาร
รายการอาหารรวม สลัดผักออรแกนิค ซุปประจำวัน และผลไมรวม
เครื่องดื่มในเซ็ตอาหารกลางวัน รวม น้ำอัดลม และน้ำดื่ม

Inclusive of coffee, tea, drinking water & juice

แซนวิชคละไส
มินิครัวซองแฮมชีส
สะเตะไก / หมู
ขาวเหนียวหมูป�ง
ปอเปยะทอดไสผัก
ซาลาเปาหมูแดง
ขนมจีบหมูกุง
มินิเบอรเกอรหมูซอสบารบีคิว
มัฟฟ�นคละรส
ทารทแอปเป�ลซินามอน
ทารทมะนาวเมอแรงค
ทารทช็อคโกแลต
ซูชิขาวเหนียวมะมวง
พุดดิ�งมะมวงวานหางจระเข
เคกมะพราวออน
บลูเบอรรี่ชีสเคก
ครัมบรูเลวานิลลา

Assorted signature sandwiches
Mini ham & cheese croissant
Chicken or Pork satay
Pork skewer with sticky rice
Deep fried vegetable spring rolls
Steamed BBQ pork bun
Steamed sui mai
Mini BBQ pull pork burger
Assorted muffins
Mini apple cinnamon tart
Mini lemon meringue tart
Mini chocolate tart
Sushi mango with sticky rice
Mango pudding with aloe vera
Young coconut cake
Blueberry cheese cake
French Vanilla Crème brulèe

Inclusive of drinking water & soft drinks

SET A

ขาวหมูยางซอสกะเพรา ไขดาว
ขาว หรือ ขนมจีน แกงเขียวหวานลูกชิ�นปลากราย
มักกะโรนีผัดไขไสกรอกอิตาเลี่ยน
SET B

ขาวไกผัดเม็ดมะมวงหินมพานต ไขดาว
ขาว หรือ ขนมจีน แกงเผ็ดเปดยาง
สปาเกตตี้ผัดเบคอนพริกแหง
SET C

ขาวหมูผัดกิมจิ ไขดาว
ขาวแกงพะแนงไก ไขเจียว
สปาเกตตี้ผัดขี้เมาทะเลรวม
SET D

ขาวทะเลรวมผัดยี่หรา ไขดาว
ขาวแกงมัสมั่นไก ไขเจียว
เพนเนเพสโตแฮมหมู

