Sasa International House
หอพักนานาชาติศศนิเวศ

Sasa International House (also known
as Sasa Nives) provides comfortable,
pleasant accommodations for professors,
students, seminar participants and
other university guests.
Rooms at Sasa International House are
furnished to provide live-in guests with
a relaxing and homelike atmosphere.
All rooms are equipped with a
telephone and television offering Thai
and International programs.

หอพักนานาชาติ ศศนิเวศ ให้บริการทีพ่ กั สําหรับ
คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา ผู้เข้าร่วมสัมมนา
และแขกของมหาวิทยาลัย
ห้องพักที่ศศนิเวศ ออกแบบสไตล์เรสซิเดนซ์
พร้ อ มด้ ว ยสิ ่ ง อำ�นวยความสะดวกครบครั น
มีบริการโทรศัพท์ และทีวีรายการภาษาไทย
และนานาชาติ

Room & Suite
ประเภทของห้องพัก
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Sasa Suite

Sasa President

70.50 square meters
• 1 King - size bed
• 1 Living room
• Jacuzzi

43.50 square meters
• 1 King - size bed or
2 Single Beds
• Jacuzzi

ศศ สวีท

ศศ เพรสซิเดนท์

70.50 ตารางเมตร
• เตียงขนาดคิงไซส์
• ห้องนั่งเล่น
• อ่างจากุซซี่

43.50 ตารางเมตร
• เตียงขนาดคิงไซส์
หรือเตียงเดี่ยว 2 เตียง
• อ่างจากุซซี่
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Comfort & Convenience
ความสะดวกสบาย และสิ่งอํานวยความสะดวก

Sasa Vice President
35.60 square meters
• 1 Queen - size bed or
2 Single Beds

ศศ ไวส์ เพรสซิเดนท์
35.60 ตารางเมตร
• เตียงขนาดควีนไซส์
หรือเตียงเดี่ยว 2 เตียง

In addition to the guest rooms, Sasa
International House facilities include
meeting and seminar rooms, study
rooms and a dining room. It is also within
walking distance of Sasa Patasala
Building (location of Sasin School of
Management) as well as shopping
malls, cinemas, and restaurants and
offers easy access to the BTS skytrain
at both the nearby National Stadium
and Siam Square stations, and the MRT
train at Samyan station. For those driving,
the entrance to the expressway leading
to the airport is only 20 minutes away.
Services
Here are some guest services that we
hope will make your experience with
us a truly remarkable one:
• Complimentary parking
• Complimentary hi-speed Wi-Fi
• Laundry services

นอกจากห้ อ งพั ก ที ่ ส ะดวกสบายแล้ ว หอพั ก
นานาชาติ ศศนิเวศ ยังให้บริการห้องประชุม
ห้องสัมมนา ห้องประชุมกลุ่มย่อย และห้อง
อาหารอี ก ด้ ว ย ศศนิ เวศ ตั ้ ง อยู ่ ใ กล้ อ าคาร
ศศปาฐศาลา สถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์
ห้างสรรพสินค้า โรงภาพยนตร์ และร้านอาหาร
ในระยะที่สามารถเดินถึง อีกทั้งยังสามารถเดิน
ทางเชื่อมต่อไปยังรถไฟฟ้า BTS (สถานีสนาม
กีฬาแห่งชาติ และสถานีสยาม) และรถไฟฟ้า
MRT (สถานีสามย่าน) สําหรับทางรถยนต์ มี
เส้นทางขึน้ ทางด่วนสูส่ นามบินซึง่ อยูห่ า่ งออกไป
เพียง 20 นาที
บริการ
มีบริการให้แขกที่เข้าพัก ดังนี้
• ที่จอดรถ
• ไว-ไฟ อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
• บริการซักรีด

Meeting Rooms
ห้องประชุม

At Sasa International House, we offer
a variety of meeting and function
rooms, all equipped with state-of-the-art
audio and visual equipment, hi-speed
broadband and Wi-Fi internet access.
Contact us for meeting room reservations
at sasahouse@sasin.edu

หอพักนานาชาติ ศศนิเวศ ให้บริการห้องประชุม
พร้อมด้วยอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และ ไว-ไฟ
อินเตอร์เน็ตความเร็วสูง
สนใจสํารองห้องประชุม กรุณาติดต่อฝ่ายรับ
จองห้องที่ sasahouse@sasin.edu

Floor Area (Sq.m.)

Seats

พื้นที่ (ตร.ม.)

จำ�นวนที่นั่ง

(ห้อง 213)
Room 214 (ห้อง 214)

36

12 - 15

36

12 - 15

Executive Alumni Lounge

55

15 - 20

Dipak C. Jain Hall

99

30 - 50

Room 213

254 Soi Chula 12, Phayathai Road,
Bangkok 10330, Thailand
Tel : +66 2216 8844
+66 2218 3887
sasahouse@sasin.edu
www.sasin.edu/experience

