Getting there
English
From Sattahip
Take Sukhumvit Road and as you approach Pattaya, look for Tesco on the left, then turn
left into Thepprasit Road at the traffic lights, continue to the T junction at the end of the
road and turn right into Thapparaya Road, Nirvana Place is located 600 metres on the
right.
From Bangkok
Take Sukhumvit Road, go straight on at the junctions of North Pattaya Road, Central
Pattaya Road and South Pattaya Road, look for Home Mart on the left, then turn right
into Thepprasit Road at the traffic lights, continue to the T junction at the end of the road
and turn right into Thapparaya Road, Nirvana Place is located 600 metres on the right.
From Central Pattaya
Proceed along Third Road in the direction of
Jomtien then at the overpass, keep left (do
not go on the overpass), and turn left at the
junction with Thappraya Road, Nirvana Place
is located 1.4 Kilometres on the left.

Routebeschrijving
Nederlands
Vanaf Sattahip
Rijdend op de Sukhumvit Road bereik je Pattaya, na de Tesco aan de linkerzijde ga bij de
stoplichten linksaf de Theppradit road op, ga aan het einde van de weg bij de t-splitsing
rechtsaf de Thapparaya Road op, Nirvana Place ligt na 600 meter aan de rechterkant.
Vanaf Bangkok
Neem de Sukhumvit Road, ga rechtdoor op de kruising van Pattaya Road, Central
Pattaya Road en South Pattaya Road. Ga na Home Mart aan de linkerzijde rechtsaf de
Theppradit road op, ga aan het einde van de weg bij de t-splitsing rechtsaf de
Thapparaya Road op, Nirvana Place ligt na 600 meter aan de rechterkant.
Vanuit Central Pattaya
Rijdend op de Third road richting Jomtien bij
het viaduct links aanhouden (ga het viaduct
niet over). Ga linksaf de Thapparaya Road op
en na 1.4 kilometer ligt Nirvana Place aan de
linkerkant.

เสนทาง
ไทย

จากสัตหีบ
มาตามถนนสุขม
ุ วิททางพัทยา เลี้ยวซายเขาถนนเทพประสิทธิ์ (ตรงหัวมุมจะเปนเทสโกโลตัส)
ตรงไปจนถึงสามแยก สุดถนนเทพประสิทธิ์แลวเลี้ยวขวา ประมาณ 600 ม. อยูทางขวามือ
จากกรุงเทพ
มาตามถนนสุขม
ุ วิททางพัทยาเหนือ, พัทยากลาง และพัทยาใต จากนั้นจะมองเห็น
โฮมมารททางดานซายมือ แลวเลี้ยวขวาเขาทางถนนเทพประสิทธิ์ ตรงไปจนถึงสามแยก
สุดถนนเทพประสิทธิ์แลวเลี้ยวขวา ประมาณ 600 ม. อยูทางขวามือ

จากพัทยากลาง
วิ่งตามถนนสายสามจนถึงทางแยกที่เปนสะพาน
เพื่อแยกไปจอมเทียนและพัทยาใต
ใหเลียบถนนทางซายมือ (ไมตองขึ้นสะพานยกระดับ)
และเลี้ยวซายไปตามถนนทัพพระยา
จากนั้นจะอยูท
 างดานซายมือ ประมาณ 1.4 กม.

