แพกเกจห้องประชุมและสัมมนา

โรงแรมสวนบัวรีสอร์ทขอนาเสนอแพกเกจห้องประชุมและสัมมนา ท่ามกลางธรรมชาติหุบเขาเชียงใหม่ ใกล้
ดอยสุเทพ เหมาะสมกับการจัดทั้งงานทางการ และงานรื่นเริง โรงแรมเราให้บริการห้องประชุม สัมมนา
จัดอีเว้นต์เป็นจานวน 10 ห้อง ตั้งแต่หอ
้ งขนาดเล็ก ถึงห้องขนาดใหญ่ จุได้มากถึง 400 คนขึ้นไป เรายังมี
พื้ นที่จัดอีเว้นต์และกิจกรรมกลางแจ้งหลายพื้ นที่ให้เลือกได้ตามความต้องการของลูกค้า

่ ั กและอาหาร
ตัวอย่างแพกเกจรวมทีพ
•

ห้องพั ก พร้อมอาหารเช้า

•

ห้องประชุมสัมมนา ตามความต้องการของลูกค้า

•

คอฟฟี่ เบรค (เช้าและบ่าย)

•

อาหารกลางวัน

•

▪

o

เซ็ตอาหารกลางวัน จัดโดยโรงแรม

o

ขันโตก

o

บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ

อาหารเย็น
o

กาดหมั้ว (ตลาดสไตล์ล้านนา)

o

ขันโตก

o

บุฟเฟ่ต์อาหารนานาชาติ

*บริการสระว่ายน้าและห้องออกกาลังกายฟรี

ห้องประชุมสัมมนาประกอบไปด้วย:
•

อินเตอร์เน็ตไร้สาย (WiFi)

•

โปรเจคเตอร์กับจอรับภาพ

•

เครื่องชี้เลเซอร์

•

เครื่องเสียงมาตรฐาน

•

ฟลิบชาร์ตและไวท์บอร์ด

•

น้าดื่ม

•

ดินสอและกระดาษสาหรับผู้รว
่ มประชุมทั้งหมด

สอบถามราคาและข้อมูลเพิ่ มเติมได้ที่
158 หมู่ 3 ตาบลบ้านโป่ง ถนนหางดง เสมิง

หางดง เชียงใหม่ 50230
Tel : +66(0)53 365270-5,
Tel2: +66(0)85 486-9345,
Tel3: +66(0)92 576-4455,
Tel4: +66(0)61 797-4848
Email : reservations@suanbua.com

ดูภาพบรรยากาศเพิ่ มเติมได้ที่ www.suanbua.com

Meeting Package

Suan Bua Hotel & Resort is located in Hangdong, Chiang Mai, Thailand. Our hotel is amidst
the mountains of Chiangmai, a perfect getaway from the city. We offer you 10 meeting rooms
and function halls, in various sizes with the capacity for more than 400 guests. We also have
several outdoor areas for event organization. Our rooms and outdoor areas are suitable for a
variety of functions such as meetings, galas, weddings, and product demonstration.

Sample Full-Board Package
•
•
•
•

•

•

Hotel rooms with Breakfasts included
Meeting Room or Function Room of your choice
Two coffee breaks (Morning and Afternoon)
Lunch choices:
o Set lunch provided by Suan Bua
o Khan Toke (Lanna Style meal) lunch
o International Buffet
Dinner choices:
o Kad Mua (Traditional Lanna Style Food Market)
o Khan Toke dinner
o International Buffet
*Free access to our outdoor swimming pool and fitness center

The Meeting Rooms and Function Rooms include:
•

Free WiFi

•

Projector with screen

•

Laser pointer

•

Standard Audio System

•

Flipchart and White board

•

Drinking water

•

Notepads and pencils for all guests

For further inquiries and quotations, please contact us via:
158 Moo 3 T. Banpong,Hangdong - Samerng
Road,A.Hangdong, Chiangmai, 50230
Tel : +66(0)53 365270-5,
Tel2: +66(0)85 486-9345,
Tel3: +66(0)92 576-4455,
Tel4: +66(0)61 797-4848
Email : reservations@suanbua.com

Explore our facilities at www.suanbua.com

